
Mundo mortus ses,  
sed Deo vivas?

En osteologisk studie med 
avsikt att bedöma klostret i 

Ny Varbergs karaktär.

1

Högskolan på Gotland
Höstterminen 2011

Magisteruppsats
Författare: Johanna Andersson

Institutionen för kultur, energi och miljö
                  Osteologi

Handledare: Sabine Sten

Figur 1. Saint George. De spetälskas skyddshelgon 
(Boldsen, 2007: 18)



Mundo mortus sis, sed Deo vivas?
An osteological study to assess the character of a monastery.

Abstract
The main aim of this study is to determine whether the monastery in Ny Varberg has been used as a hospital during its  

active years. The second aim has been to investigate weather the buried individuals at the monastery at Ny Varberg  
exclusively are deceased monks.

Only individuals from the monastery's active years has been included in this study. A total of 16 inhumated individuals  
was analysed. Both men, women and children was shown to be present, as well as wide spread of children and adults. 

Diseases as osteomyelitis, osteoarthritis, sinustitis a possible presence cribra orbitalia as well as other diseases was  
found. The diseases found at Ny Varberg speaks for a normal distribution of skeletal alterations that we as humans,  

obtain during life and its endurances. 

The fact that I, among the buried individuals Ny Varberg, could confirm the presence of women and children implicates  
that monks hasn't been the only group  of individuals buried here. A variation in the muscle patterns among men speaks  

for a possible occurance of two different groups of men, possible monks and laymen.

Regarding the use of the monastery as a hospital, several things points us in a different direction. Signs of disease,  
mainly leprosy, tuberculosis and other contagious diseases, would be expected if the monastery was used as a hospital  

during it's active years. These diseases haven't been found. The monastery's orientation in the city and the presence of a  
S:t Jörgen-chapel located close by, contributes to the interpretation regarding the use of the monastery. 

The conclusion that the monastery probably hasn't been used as a hospital during it's active years has been drawn. The  
distributions regarding age, sex and nature of the pathologies, tells us that the monastery probably was used as a  
monastery. This doesn't exclude the fact that they may have taken mercy upon certain cases, provided care for the  

monastery's benefactors or have let their laymen and families rest on their burial grounds.

It is in my opinion that further studying remains before we in the fullest can pronounce the use and the character of the  
monastery in Ny Varberg. Further study will be profitably in the study of the individuals buried at the monastery i Ny  

Varberg. 

Title: Latin phrase:  Mundo mortuus sis, sed Deo vivas. Translates into: Be thou dead to the world but alive unto God  
(Roberts & Manchester, 2010:194). Refers to the medieval pronouncement of those diagnosed with leprosy.

Key words: Ny Varberg, medieval, monastery, hospital, paleopathology, osteology
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1. Inledning
Denna studie berör ett karmeliterkloster från den medeltida staden Ny Varberg, idag belägen tre kilometer i nordlig 
riktning  om  dagens  Varberg,  i  Halland.  Vi  finner  här  idag  inga  synliga  lämningar  ovan  mark  utan  endast  stenar 
utplacerade där grundmurarna tidigare funnits  (se figur  2).  Klostret  har namngetts  Vor Frues kloster liksom många 
kloster inom Karmeliterorden, namnet är en hyllning till jungfru Maria, då karmeliterna precis som Jesu Moder hade 
guds ord i sina hjärtan, dag som natt (Internetkälla 1. Bennet & Forsström, 1980:25). Gravlagda individer från klostrets 
aktiva period kommer analyseras osteologiskt för att besvara studiens formulerade frågeställningar. 

Detta arbete inleds med en kort kommentar gällande det faktum att lämningarna efter karmeliterorden i Ny Varberg 
borde betecknas som ett konvent och inte ett kloster. Karmeliterorden var en tiggarorden och de uppförde konvent, 
medan benediktinska ordnar, med en mer kontemplativ inriktning uppförde kloster. Ett förtydligande begrepp av dessa 
olika  institutioner  och begrepp kommer  utföras  under  avsnittet  Kloster  och  Klosterliv,  se  sid  10.  Lämningarna  har 
tidigare benämnts som kloster och det har valts att behålla benämningen i denna studie för att undvika missförstånd. 
Också det faktum att detta är en tiggarorden med kontemplativ inriktning, deras verksamhet är alltså inte utåtriktad, 
försvårar beteckningen av lämningarna. 

Den  medeltida  staden  Ny  Varberg  grundades 
omkring år 1300 när Varberg stod under danskt 
styre. Omkring 1462, när Ny Varberg fortfarande 
var  danskt,  grundades  här  ett  kloster  av 
karmeliterorden  (Forsström,  1968:2).  Grundare 
av  klostret  var  riddaren  och  slottsherren  Aage 
Axelsen Tott som vid 1462 gavs tillstånd att börja 
byggandet av klostret.  Själva byggandet tros ha 
börjat  omkring  mitten  av  1460-talet  (Bennet  & 
Forsström, 1980 :26-33). Vid denna tid fanns det 
redan en stadskyrka, som tros ha grundats redan 
under  1400-talets  början  (Bennet  &  Forsström, 
1980:23).  Vid  en  arkeologisk  undersökning  av 
stadskyrkan,  utförd  av  Albert  Sandklef  1936, 
påträffades ca 140 gravar (Bennet & Forsström, 
1980:18f).   Det  kommer  under  Diskussions- 
avsnittet  vara  relevant  att  ha  förekomsten  av 
denna kyrka i åtanke då  förekomsten innebär att 
det  i  staden  fanns  ytterligare  en 
begravningsplats.   Detta  underlättar  när  det 
gäller att dra slutsatser gällande vilka som begravdes på klosterkyrkogården. Det faktum att man under utgrävningar 
också påträffat ett kapell i St Jörgens namn är också av vikt, då han var de sjuka i spetälskas skyddshelgon. Detta kapell 
tros har legat ca 350 meter söder om stadens gränser (se figur 3), vilket var en vanlig placering av spetälskehospital på 
grund av smittorisken som man då trodde var stor. Vid de lämningar som påträffats vid och i anslutning till kapellet har 
man påträffat minst sex individer, i en och samma grav, som benämns som en massgrav, samt sju enskilda gravar, varav 
fyra av dessa påträffades i vad som tolkats som ett kyrkorum. En osteologisk analys av individerna genomfördes av 
Johannes Lepiksaar. Inga av de påträffade individerna uppvisade spår av spetälska. Spår av våld har dock påträffats hos 
dessa individer, vilket kan vara ett resultat av stormningarna och de våldsamheter staden fått utstå. Dateringen av 
kapellet är omtvistat, men troligtvis har det grundats under tiden då spetälskan inte var så vanlig i dessa trakter, dvs i 
övergången mellan 1400 och 1500 talen. Första gången St:Jörgens kapell i Ny Varberg omnämns i skriftliga källor är 
1498 och nästa gång år 1528. År 1530 omnämns det för sista gången, samma år som karmeliterklostret tros ha upphört. 
Av dessa årtal kan vi utläsa att det existerade samtidigt som klostret som denna studie berör. Dock nämns inte själva 
hospitalet, som ska ha varit knutet till St: Jörgen, fören år 1563, dvs 33 år efter att karmeliterklostret och St: Jörgens 
kapellet hade slutat användas. Intressant är att kapellet och hospitalet aldrig omnämns tillsammans vilket kan tyda på 
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Figur 2. De utmarkerade grundmurarna från Vor Frues kloster i Ny Varberg.  
Foto: Johanna Andersson.



att de inte existerade samtidigt (Ullberg-Loh, 1992: 61ff). Vad detta kapells och troliga hospitals förekomst i förhållande 
till staden Ny Varberg och bedömandet av klostrets karaktär kommer diskuteras vidare under Diskussion. 

Det finns teorier om att karmeliterklostret i Ny Varberg användes som hospital 
efter  att  klosterverksamheten  upphörde  och  klostret  övergavs.  Detta  tros  ha 
kunnat  skett  fram  till  och  med  det  nordiska  sjuårskriget  1563  (Bennet  & 
Forsström, 1980:33).  Om detta har skett även under klostrets aktiva period är 
något som kommer diskuteras närmare i denna studie. 

Vid början av 1600-talet, då freden efter Kalmarkriget hade utlysts och att Ny Varberg hade förstörts i samband med 
krigshändelser 1612, bestämdes det att staden skulle flyttas, till vad som idag är centrala Varberg. Staden flyttades till 
Platsarna, där den kunde få bättre beskydd under Varbergs fästning och dess kanoner (Sandklef, 1963:179. Bennet & 
Forsström, 1980:18). För de olika händelserna i Ny Varberg se till figur 4 där en tidslinje presenteras. Detta innebar en 
rasering av klostret. Klostret sattes dock ur funktion redan innan stadens flytt, i och med reformationen på 1530-talet 
(Forsström, 1968:2). Det fortsattes att begravas människor på klosterkyrkogården efter raseringen, man tror dock inte 
att det begravdes människor här efter stadens flytt (Sandberg, 1966:2). En av de många saker som jag finner intressant 
med denna  lokal  är  att  vi  här  finner  gravlagda  individer  med olika  dateringar.  De  olika  perioderna  då  människor 
gravlagts här skiljer sig från varandra. Båda perioderna och deras gravläggningar uppvisar dock stor potential gällande 
en möjlighet till djupare förståelse av staden Ny Varberg och deras karmeliterkloster. 

Platsen för klostret grävdes ut åren 1964-1965, där syftet med den arkeologiska utgrävningen var att bevisa klostrets 
existens, som tidigare endast var omnämnt i skriftliga källor (Forsström, 1968:1). Albert Sandklef hade långt framskridna 
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Figur 3. Ny Varberg med omnejd. 1. Stadskyrkan. 2. Karmeliterklostret. 3. St:Jörgens  
kapell. De streckade och numrerade linjerna (små siffror) markerar stadens gränser  

under olika perioder. Vid 1500-talets början tros staden varit som störst och också då 
omfattat klostret (Person, 1992:22)

Figur 4. Tidslinje över Ny Varberg.



planer på en utgrävning av det påstådda klostret ända sedan han undersökte stadskyrkan under 1930-talet, men det var 
inte förrän 30 år senare som klostrets existens kunde bevisas (Bennet & Forsström, 1980:26) . 

Många gravar, innanför klostrets murar, påträffades under utgrävningen. Det förtogs inte vidare utgrävning av dessa 
gravar då de låg i en lös och uppblandad jord samt att individerna var placerade tätt intill varandra och i flera olika lager. 
Endast de gravar som påträffades i klostrets sydvästra hörn och utanför byggnaden grävdes ut fullständigt (Forsström, 
1968:5).  Sammanlagt togs 75 individer upp ur sina gravar för vidare studier.  De osteologiska studierna utfördes av 
tandläkaren Torsten Sandberg under 1964, resultaten kom också att ingå i en odontologisk studie (1966). I den studien, 
samt under Anderssons studie (2011),  framkom det att  även kvinnor och barn finns närvarande i  det  osteologiska 
materialet. Män förväntas dock vara vanligast  förekommande bland de gravlagda då studien berör ett kloster.

Klostret blev inte helt färdigställt, detta gäller främst det som troligtvis planerades att bli en sluten klostergård (se figur 
5). Det kan dock tänkas att en provisorisk vägg av trä har funnits här då det har påträffats stora gråstenar som kan ha 
fungerat som fundament för denna (Bennet & Forsström, 1980:28f). Utöver det kompletta långhus och kor som kyrkan 
bestått av, som är de äldsta och enda kompletta byggnaderna, har också en västlänga påträffats. Denna ligger i direkt 
anslutning  till  kyrkans  grundmur.  Längan  befann  sig  endast  i  grundläggningsstadiet  då  den  övergavs  i  och  med 
reformationen.  Byggnaden  var  22  meter  lång,  8  meter  bred  och  uppdelad  i  två  olika  rum  (Bennet  &  Forsström, 
1980:29ff). Längan tros vara ett planerat  dormitorium som planerades rymma brödernas sovceller.  Dormitoriet är i 
vanliga fall en av de viktigaste delarna av ett kloster då den oftast rymmer kapitelsal utöver sovceller. Man finner det här 
udda att  denna länga  inte  var  färdigställd.  I  Ny  Varberg  påträffades  under  utgrävningen vad  som tolkats  som ett 
underlag för träsyllar. Detta underlag kan ha fungerat som grund till en provisorisk träbyggnad som hyst dessa viktiga 
funktioner som saknas på platsen, under tiden då den egentliga byggnaden färdigställdes. Man har även funnit belägg 
för att klostret och kyrkan bestått av två våningar. Under utgrävningen av klostret har spår av övrig tillfällig byggnation 
runt om byggnaden påträffats, vilket stödjer teorin om att det här hade uppförts flera tillfälliga byggnader som inhyste 
de  viktigaste  funktionerna  (Bennet  & Forsström,  1980:28f).  I  nord-ostlig  riktning  om den  planerade  klostergården 
påträffades fynd från tegelbyggnader och bland dessa också tegelgolv. I  samband med dessa byggnader påträffades 
också  en  träbrunn  och  vad  som  tros  vara  rester  av 
kullerstensgator. Tegelbyggnaden ligger i samma riktnig som 
klostret (sydostlig-nordvästlig riktning), detta har tolkats som 
att  tegelbyggnaden  troligtvis  hör  till  klostret  (Bennet  & 
Forsström, 1980:29).  

Det har  tidigare skrivits att själva klosterbyggnaden tros ha 
byggts senare än kyrkan och att klostret egentligen inte var i 
bruk särskilt länge. En period som omfattar 70 aktiva år har 
uppskattats (Bennet & Forsström, 1980:26ff). En tolkning kan 
vara  att  klostret  inte  hann  byggas  färdigt  innan  det 
bestämdes att staden skulle flyttas, eller innan reformationen 
slog igenom. Detta betyder dock inte att klostret inte var i 
bruk under  byggnadstiden. Om vi också ser till den aningen 
bråkiga historia som staden har kan en annan tolkning vara 
att det var på grund av de oroligheter som staden fick utstå. 
Den  skövling  som  ägde  rum  år  1565  och  den  brand  som 
härjade staden 1597, kan ha bidragit till att klostret inte hann 
byggas färdigt. Vid dessa tider så tros dock klostret redan vara 
nedlagt och delvis övergivet. 

2. Syfte och Frågeställningar
Syftet med denna studie är att ge en tydligare bild av de individer som gravlades på klosterkyrkogården i Ny Varberg 
under  klostrets  aktiva  period.  Detta  genomförs  genom  osteologiska  analyser  av  ålder,  kön,  kroppslängd,  skeletala 
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    Figur 5. Planlösning över Karmeliterklostret i Ny Varberg där:  

1. Planerade klostergården. 2. Kyrkan. 3..Planerade västra  
längan (dormatorium och kapitellsal) (Forsström & Bennett,  

1980, sid 27)



förändringar, benskörhet samt genom studiet av individernas dental hälsa. Studiet av fördelningen och förekomsten av 
dessa faktorer tas med i beräkning. 

Resultaten  presenteras  och  beskrivs  var  individ  för  sig  för  att  ge  en  tydligare  bild  av  den  enskilda  individen.  En 
sammanfattande överblick av resultaten ges för att lättare kunna närma sig det kollektiva uttrycket. 

Röntgen har utförts på ben vilka uppvisar särskilda skeletala förändringar för att bidra till, eller stärka en diagnostisering 
av förändringen. Röntgen har utförts vid röntgenkliniken på Visby lasarett av röntgenchefen Staffan Jennerholm. Lårben 
med kompletta lårbenshalsar har mätts för osteoporos hos kvinnoläkare Roland Alvarssons klinik, Visby, med hjälp av 
sköterskan Peggy Lodnert. Resultaten av osteoporosmätningarna ingår i denna studie samt i Lektor Sabine Stens projekt, 
”Osteoporos och Osteoartritis, då och nu”, finansierat av KK-stiftelsen- Stiftelsen för Kunskap och Kompetensutveckling. 

Resultaten av de osteologiska analyserna, och denna studie, kommer bidra till att förtydliga bilden kring användandet av 
platsen då det finns teorier kring att klostret användes som hospital efter att klosterverksamheten upphörde vid 1530- 
talet.  Genom att  studera köns-  och åldersfördelning  samt förekomsten av sjukdomar hos de slumpmässigt  utvalda 
individerna har det försökt urskiljas om detta också var fallet under den aktiva perioden, dvs mellan 1460 till 1530. Detta 
är också studiens huvudsyfte. 

Tydlig och noggrann dokumentation har varit  viktig,  dels för studiens resultat, dels för att komplettera Länsmuseet 
Varbergs registrering av individerna. 

De formulerade frågeställningarna för denna studie är:

• Är de undersökta individerna uteslutande klosterbröder? Om detta inte är fallet, 

vilka är då dessa människor som gravlagts här?

Utifrån besvarandet av ovanstående frågeställning kommer studiens huvudsyfte kunna besvaras, vilket lyder:

• Finns det belägg för att klostret kan ha fungerat som ett hospital under sin aktiva 
tid?

3. Bakgrund och Material
De gravar som ingår i studien, och som under utgrävningen av lokalen påträffades utanför byggnaden, söder om koret, 
är samtida med klostret och dateras från 1460-talet till ca 1530. Dateringen av gravarna baseras på ett större djup hos 
de äldsta gravarna än vad de yngre uppvisar, samt att det hos de äldre gravarna i stratigrafin inte går att urskilja något 
vid gravsättningen genombrutit  raseringslager.  Raseringslagret tillkom efter klostrets  övergivande och kan användas 
som dateringsmetod. Placeringen i rummet är av vikt för dateringen. I grova drag är de gravar som placerats inuti kyrkan 
tillkomna efter klostrets övergivande medan de gravarna som påträffas utanför klostrets byggnader är samtida med 
klostret (Forsström, 1968:5-6). En osteologisk undersökning av individerna utfördes av tandläkaren Torsten Sandberg i 
samband med utgrävningen. En odontologisk studie genomfördes av Sandberg som senare publicerades i Länsmuseet 
Varbergs årsbok (1996). En gravförteckning sammanställdes av Forsström (1968), där Sandbergs resultat inkluderades .

Studien behandlar totalt 13 gravnummer och 16 individer från karmeliterklostret i Ny Varberg. Gravarna är utvalda på 
kriteriet att de är från tiden då klostret var i bruk. Alla gravarna har påträffats söder om koret dvs. utanför kyrkan, på 
vad som kan förmodas vara klostrets begravningsplats. Efter denna första urskiljning av gravnummer hade gjorts, valdes 
sedan 13 slumpmässiga gravnummer ut. Detta gjordes för att nå en slumpmässig fördelning. Studiens resultat ska kunna 
representera  hela  populationen.  I  urvalet  inkluderades  även  individer  från  samma  lokal  som  tidigare  undersökts 
osteologiskt inom ramen för författarens kandidatuppsats (Andersson, 2011) som uppfyllde dateringskraven, för att 
uppnå en rättvis översikt av kyrkogården, vilket inte hade skett om dessa gravar hade exkluderats. De gravnummer som 
är samtida med kyrkan är 29 stycken och gravarna som tillkommit senare är 46 stycken (Forsström, 1968:5). 

Eftersom denna studie berör  ett  kloster  och vad som tidigare  tolkats  som klosterbröder anser  jag det befogat  att 
redogöra  för  klosterväsendet  under  medeltiden  samt  för  själva  karmeliterorden  och  deras  organisation  innan  de 
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jämförande materialen, dominikanerklostret i Åhus, Helgeandshuset på Helgeandsholmen i Stockholm samt S:t Jörgens 
hospital i Visby, behandlas.

3.1. Kloster och klosterliv
Den kontemplativa inriktning, en inåtriktad och tillsluten verksamhet, vi ofta förknippar med kloster och klosterliv har 
sitt ursprung hos benediktinerna. Denna orden grundlade kloster på landsbygden och levde efter reglerna stabilitas loci 
–  löftet om att stanna i klostret hela livet, och discretio – måttfullhet. (Hillås, 2008:174f). Inom benediktinerorden följer 
man ett dagligt schema som innefattar bönetider, arbete och studier (Hillås, 2008:189). 

På  1100-talet  skedde  en  klosterreform  vilken  resulterade  i  uppkomsten  av  nya  ordnar,  nu  tillkom  bland  annat 
cistercienserorden, kartusianorden och augustinorden (Hillås, 2008:189f). 

I  skiftet  mellan 1100- och 1200-talet,  i  och med att  städerna växte och  blev större,  uppstod en ny typ av ordnar, 
mendikantordnarna, som var anpassade efter städerna och den växande penning- ekonomin. Denna grupp omfattar 
främst franciskaner och dominikaner. Dessa ordnar kallas  tiggarordnar,  då  mendicare översätts till  att tigga.  Dessa 
ordnar ägde ingen mark utan de baserade sin ekonomi på gåvor. Till skillnad från andra ordnar som bodde i kloster, 
bodde dessa tiggarordnar i så kallade konvent. Konventen var knutna till hela områden, så kallade provinser, exempelvis 
provisen Dacia som innefattade dåtidens Sverige. Bröderna var fria att röra sin inom provinsen och mellan dess olika 
konvent,  detta  kunde  innebära  att  bröderna  inte  spenderade  hela  livet  i  ett  och  samma  konvent.   Tiggarordnar 
etablerade sig i  städerna där de genom goda gärningar samt predikningar drog till  sig folkmassor och lyssnare och 
förhoppningsvis  då också allmosor.  Dock tros  de ofta har etablerats i  utkanten av staden där de till  viss  del  slapp 
beblanda sig med allmänheten (Bennet & Forsström, 1980: 25). 

Till denna grupp av tiggande ordnar kan vi också räkna karmeliterna då de också var beroende av gåvor för att överleva,  
trots att de ursprungligen levde under en kontemplativ och benediktinsk inrättning. Karmeliterorden bär alltså ledande 
egenskaper  från  båda  huvudinriktningarna,  vilket  utgör  svårigheter  att  placera  den  inom en  enskild  grupp  (Hillås, 
2008:176f:  190).  Och  bidrar  då  också  till  svårigheterna  vid  benämningen  av  deras  lämningar  i  Ny  Varberg.  För 
sammanställning av klosterordnarnas och medikantordnarnas huvudkaraktärer, se tabell 1. 

Under början av 1500-talet skedde en reform av karmeliternas orden. Initiativtagaren till denna reform ansåg att livet 
inom orden hade blivit förslappat. De hade bland annat vid denna tid infört kött i kosten, någon som inte varit tillåtet 
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Figur 6. Sent medeltida tryck över hur den helige Benedictus överlämnar sin regel till bröderna i sin  
orden. De knäböjde, och fick håret avklippt och format till tonsur (Evans, 2002:114).



tidigare, samt att klausulen inte var lika sträng (Hillås. 2008:177). Klausul syftar på den del av konventet som var stängt 
för andra än bröderna och systrarna boende i klostret. Där kunde de leva avskiljda från besökare (Hillås, 2008:205).

Tabell 1: Förtydligande av begrepp (Hillås, 2008)
Klosterordnar Mendikantordnar

Ursprung: 500-talet och framåt 1100-talet och framåt

Exempel: Benediktiner (500-talet) och ordnar som vuxit 
fram därur

Dominikaner, karmeliter och franciskaner 
(tidigt 1200-tal)

Huvudsaklig inriktning: Kontemplation. Ofta sju tideböner per dag Apostolisk (utåtriktad) verksamhet. Två till fyra 
tideböner per dag.

Medlemmar: Munkar och nunnor/monialer Bröder och systrar/nunnor

Boplats: Kloster (tillslutet) på landsbygden. Idealet är 
stabilitas loci

Konvent eller ordenhus i städer. Organiserade i 
provinser

Ursprunglig försörjning: Hantverk och jordbruk. Egna egendomar Gåvor. Äger vanligtvis ingen egen mark. 
Byggnaden doneras till orden.

Karmeliterorden har sitt ursprung vid berget Karmel i dagens Israel, därifrån spred sig orden efter korstågstiden under 
slutet av 1000-talet. Orden dök upp i historien omkring 1100-talets slut, då som en typ av eremitisk kommun. De fann 
sitt andliga ideal förkroppsligat i en profet vid namn Elia, som hade levt som eremit på berget som gett orden sitt namn 
(Steinmann, 1981: 9). I en av de äldsta skrifter inom denna orden kan vi läsa om det som senare blir själva kärnan inom 
deras verksamhet och lära; hjärtats renhet och försakelse av allt skapat (Steinmann, 1981: 9). Efter en del oroligheter 
och efter att ha utstått en del svårigheter i det Heliga landet blev karmelbröderna officiellt en orden 1226, genom hjälp 
av påve Honorius III. Det tog inte många år innan orden hade börjat etablera sig hos oss här i västvärlden. Troligtvis 
bidrog oroligheterna i Palestina till  den snabba spridningen, där många kloster, från och med år 1237, tvingades att 
läggas ned och där många eremiter också mördades (Steinmann, 1981:10ff). Det första konventet inom karmeliterorden 
i Europa grundandes  år 1235. 

Det kontemplativa och eremitiska liv bröderna var vana vid var svårt att upprätthålla under de förhållanden som rådde i 
Europa under denna tid. Det kan också varit möjligt att deras liv  försvårades av de kyrkoherdar och lokala myndigheter 
som inte uppskattade eller såg något värde i de nya klosterbröderna och deras organisation. Det var nu nödvändigt med 
en anpassning av den ursprungliga regeln gällande deras leverne. Levnadssättet blev mindre eremitiskt och man började 
bedriva vård av själen. Konvent stiftades nu mer centralt inuti staden och man inriktade sig på ett liv i  gemenskap 
(Steinmann, 1981:12). Till Skandinavien kom orden relativt sent och de hade även en kort existenstid. De konvent som 
karmeliterorden uppförde i Skandinavien under denna tid, 1400-1540, föll inom provinsen Dacia. Av nio konvent var det 
bara ett som låg inom dåvarande Sveriges gränser, detta var konventet i Örebro. Tre andra konvent som vid tiden var 
danska var de i Varberg, Landskrona och Sölvesborg. De resterande låg i  nuvarande Danmark, i  Skelskør,  Helsingør, 
Saeby, Århus och Assens (Steinmann, 1981:13). 

Den mest berömda av Dacias karmeliter, Poul Helgesen, föddes i just Varberg mellan 1480-1485, där han tidigt i sitt liv 
trädde in i orden som gav honom en god teologisk utbildning. Han var en högljudd försvarare av den katolska tron. Han 
höll en predikan där han angrep kungen och hans förhandlingssätt, följden av denna predikan var att han fick fly för sitt  
liv.  Genom ett  välformulerat  brev till  kungen,  Gustav Vasa,  där han försvarade den katolska kyrkan,  hamnade han 
återigen på god fot med kronan. Helgesen blev provinsial för Dacias alla karmeliter medan han fortsatte att kämpa för 
den katolska kyrkan. Efter år 1534 finns det dock inga spår efter denna man (Steinmann, 1981:16). 

Efter att Gustav Vasa blev kung år 1523 sattes en indrivning av kronans egendomar igång, däri ingick också inte sällan 
klostrens och konventens egendomar som ofta hamnat i deras ägo genom donationer. Detta var en process som skedde 
under en längre tid. Reformationen tros inte ha fullbordats först år 1595 när ett beslut gällande totalt klosterförbud togs 
(Hillås,  2008:180).  Dock finns det de som anser att  klostrens och konventens försvinnande inte endast  berodde på 
reformationen.  Magnus Nyman (2002),  lärdomshistoriker  och katolsk  präst,  anser  att  ett  visst  ansvar  också  måste 
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tillskrivas  den debatt inom den katolska kyrkan gällande klostrens berättigande som fördes under 1400- och 1500-talen 
(Hillås, 2008:180). 

Vi kan dock än idag se lämningar, både i form av byggnader och gravar, som de i Ny Varberg, från klostrens – och 
konventens tid här i Norden.  

Män är främst är de som främst förknippas med kloster och konvent, men en förekomst av barn och kvinnor kan även 
förekomma. Förekomsten av barn i kloster kan ha flera olika orsaker. En anledning som tas upp i skriftliga källor är så 
kallad oblation. Det omyndiga barnet placerades i kloster av sina föräldrar och förlorade också möjligheten att under sitt 
vuxna liv kunna lämna klostret och gifta sig. Detta tros ha tillåtits redan tidigare än vid 10 års ålder under 1100-talet. 
Under slutet av 1500-talet höjdes denna ålder till 16 år. Detta fenomen har troligtvis motiverats genom föräldrarnas 
religiösa syfte och övertygelse, men också att de på detta sätt inskränkte antalet arvtagare. Det kunde ses som ett, för 
föräldrarna, som ett mer tilltalande sätt att överge sitt barn (Jarlert, 1998:9).

Hur ska man förhålla sig till förekomsten av kvinnor i klostren? Anledningarna kan självklart vara många, det kan handla 
om ”systrar”, dvs nunnor. Den kvinnliga orden, den ”andra grenen”, inom karmeliterorden tillkom först omkring 1452. 
Om detta årtal sätts i förhållande till karmeliterklostret i Varbergs datering kan detta vara en möjlighet. Men man måste 
också ha i åtanke att det tar tid för utveckling inom en orden att sprida sig till Skandinavien. Innan år 1452 finns det dock 
belägg för att det fanns kvinnor som levde i andlig förbindelse med klostren och dess bröder. Exempel på detta finns 
från både Italien, där de kallades  humilitate och  pinzocchere,  samt från Nederländerna, där de kallades  beatas eller 
beginer. Även en förekomst av så kallade leksystrar kan vara trolig (Steinmann, 1981: 19).

3.2. Hospital och Helgeandshus
Den ledande frågeställningen i denna studie är gällande om klostret under dess aktiva period har fungerat som hospital  
för de sjuka i Ny Varberg. Det anses då viktigt att redogöra för hur hospital och helgeandshus har verkat samt för vilka 
människor och åkommor som har vårdats på dessa inrättningar. 

Både hospital och helgeandshus förekommer ofta i de medeltida städerna. Detta var främst för att de uppfyllde olika 
behov.  Ett  hospital  vårdade  primärt  människor  sjuka  i 
spetälskan  medan  helgeandshusen  fungerade  som 
ålderdomshem samt sjukhus (Arleskär, 2007: 3f). Ordet hospital 
har  sitt  ursprung i  ordet spetälska.  Hospital  förkortas ofta till 
spital, vilket betyder den spetälske, vilket -i sin tur betyder ”den 
på  hospital intagne”  (Arleskär,  2007:1).  Utifrån  ordens 
betydelse är det tydligt att hospital starkt förknippas med just 
sjukdomen spetälska. Helgeandshusen hade som grundläggande 
uppgift att ta emot två skiljda typer av människor: de väl ställda 
åldringar som kunde betala för sin plats, samt de fattiga, denna 
grupp innefattade både sjuka och gamla. Det finns källor som 
indikerar att åldringar kan ha inhysts på hospitalen, men att det 
varit tvärtom, att det inhysts spetälska i helgeandshusen finns 
det inget som indikerar (Arleskär, 2007: 3f). 

I  gamla  testamentet  framställs  spetälskan som ett  straff  från 
gud.  De  sjuka  var  syndare,  detta  var  såväl  kyrkans  som 
allmänhetens  syn  på  denna  stigmatiserade  sjukdom  under 
medeltiden. Man såg de sjuka som ett hot mot samhället då de 
var  moraliskt  fördärvade  och  förde  ett  ondsint  leverne 
(Arleskär, 2007:2). Det fanns ett annat sätt att se de sjuka på 
inom kyrkan som motsade sig detta. Det var att sjukdomen var 
av gudomlig art. Sjukdomen garanterade den sjuke evig frälsning då den sjuka fick ”förmånen” att gå genom skärselden 
redan här på jorden. Synen har dock senare satts i förhållande till det löfte som gavs de män som begav sig ut på korståg 
och lovades evig frälsning. När de sedan återvände hem, sjuka i  spetälska, kunde de inte vägras den redan lovade 
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Figur 7. Man sjuk i spetälska. Han ringer i en så kallad  
lepra-klocka för att göra andra uppmärksamma på att en 

spetälsk finns i närheten. (Boldsen, 2007:37)



frälsningen. Denna syn tros ha uppkommit för att skydda kyrkan från det moraliskt dilemma som uppstått om de vägrat 
dessa män deras eviga frälsning (Ullberh-Loh: 1992: 61. Arleskär, 2007:2).

Då spetälska under denna tid, och än idag, är en mycket stigmatiserad sjukdom, både socialt och ideologiskt, sågs det 
som regel att de sjuka skulle placeras utanför staden, där de också tilldelades en egen kyrkogård. De smittade skiljdes 
från de övriga i staden, både i livet och i döden. Smittorisken tros ha varit en av anledningarna till varför man valde att 
placera hospitalen utanför städerna (Arleskär, 2007:2). Ibland placerades de så långt som en halv kilometer från stadens 
port för att de boende i staden skulle kunna undvika samröre med de sjuka. Närhet till en allmän väg var också vanligt 
då detta öppnade upp för att hospitalen skulle få ekonomiska tillskott i form av allmosor av förbiresande. Även närheten 
till färskt vatten som inte delades med de i staden sågs som ett måste. Även badstugor vid dessa institutioner var vanligt 
förekommande. Från England och från kontinenten finns kända beskrivningar över hur de spetälska skiljdes från din 
omgivning genom en ceremoni. Den gick ut på att den sjuke fick gå igenom den normala begravningsritualen för att 
sedan återuppstå som, för alltid, död inför världen och sin omgivning (Ullberg-Loh, 1992:61).  Smittade försågs med 
ibland klockor så man kunde höra när de närmade sig (Boldsen, 2007:37).

I en sammanställning av Arleskär (2007) av alla de, i Sverige, kända hospital och helgeandshus har man kunnat urskilja 
ett mönster vad gäller placeringen av de olika institutionerna, utöver det faktum att hospital placeras utanför staden 
och helgeandshus placeras inuti staden. Detta mönster visar att hospitalen nästan som regel placerades norr om staden, 
detta  har  setts  i  förhållande till  begravningssättet  under  högmedeltiden,  då  man generellt  inte  begravde  norr  om 
kyrkan.  Paralleller  har  sedan  dragits  till  att  de  spetälska  var  ”döda  inför  världen”,  det  skedde  alltså  här  en  tydlig 
gränsdragning (Arleskär, 2007:21). Talesättet Mundo mortuus sis, sed Deo vivas – döda inför livet men levande inför Gud, 
kan användas för att beskriva den syn man hade på de leprasjuka under medeltiden (Roberts & Manchester, 2010:194).

Efter  reformationen  var  det  vanligt  att  spetälskehospital  slogs  samman  med  helgeandshus.  Dessa  sammanslagna 
institutioner benämndes då tillsammans bara hospital,  vilket kan leda till  en del förvirring gällande användandet av 
lokalen. Det var inte heller helt ovanligt att dessa institutioner flyttade in i utrymda kloster (Arleskär, 2007:1).

De som gravlades på hospitalens kyrkogårdar var till  största del ha varit de sjuka i  spetälska. Om de levde med sin 
sjukdom under en längre tid, och hann utveckla skeletala förändringar, kan man också tala om en hög förekomst av 
spetälska på kyrkogården. Det finns två olika typer av lepra, tuberkulös lepra, drabbar främst händer och fötter, samt 
facies leprosa som till största del drabbar ansiktet (Roberts & Manchester, 2010: 195). Sjukdomen har sitt ursprung hos 
bakterien Mycobacterium leprae och sjukdomen borde ses som en kronisk sjukdom med infektuöst ursprung (Roberts & 
Manchester, 2010194). 

En osteologisk analys av dessa olika institutioners kyrkogårdar kan vara komplex. Logiskt sett borde vi på hospital se 
många leprarelaterade förändringar, som främst indikeras av skeletala förändringar hos hand- och fotben samt genom 
förändringar i ansiktsskelettet. Här kan vi också tänka oss att andra sjukdomar som innebar en smittorisk skulle påträffas 
i det osteologiska materialet. Könsfördelningen på ett hospitals kyrkogård kan tros vara heterogen, då ådragandet av 
sjukdomen är beroende på individens immunförsvar och inte kön. Åldersfördelningen blir dock svårare att dra slutsatser 
kring. Eftersom lepra är en selektiv sjukdom. Med detta menas att de som har påverkats har varit de svaga, dvs de med 
nedsatt  immunförsvar  (Roberts  &  Manchester,  2010:195).  Vi  måste  vid  studiet  av  sjukdomar  ha  den  osteologiska 
paradoxen i åtanke då möjligheten att alla som har ådragit sig just denna sjukdom inte har hunnit utveckla skeletala 
förändringar finns. Det faktum att endast 5 % av individerna med spetälska utvecklar skeletala förändringar skapar en 
del problematik (Roberts & Manchester, 2010:195). 

Om  vi  ser  till  helgeandshusens  fördelning  på  kyrkorgården  borde  vi  rent  logiskt  se  många  individer  i  de  övre 
åldersgrupperna då de fungerat som en typ av ålderdomshem. Sjuka och fattiga har även tagits emot här och då borde 
individer inom andra åldersgrupper även finnas representerade, dock inte i lika stor grad som de äldre. Även ett brett 
spektrum  av  sjukdomar  borde  påträffas,  alla  de  intagna  behöver  dock  inte  ha  behandlats  för  sjukdomar  eller  för 
sjukdomar  som  resulterat  i  skeletala  förändringar.  Allt  från  trauman  till  kongenitala  sjukdomar  kan  förekomma  i 
skelettmaterialet. 

Som en ”regel” kan det nog påstås att en sjukdom som har setts som farlig, annorlunda och med ett visst mått av 
smittorisk, har behandlats på stadens hospital och inte på helgeandshuset. Tyvärr är inte gränsdragningen i dessa fall 
alltid så enkel. 
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3.3 Jämförande material
Resultaten av studien kommer jämföras med en samtida klosterlokal.  Den lokal som används i  jämförande syfte är 
dominikanerklostret i Åhus. Klostret i Ny Varberg kommer även jämföras med ett hospital och ett helgeandshus för att 
kunna  besvara  frågeställningen  gällande  om  klostret  möjligtvis  kan  ha  används  som  ett  hospital  under  sin  tid. 
Helgeandshuset är från Helgeandsholmen i Stockholm och hospitalet är S:t Göran i Visby. 

Köns- och åldersfördelningen, samt förekomsten av patologier, studeras på alla lokaler för att urskilja mönster speciella 
för institutionerna. Detta utförs för att kunna studera fördelningen av individerna på klosterkyrkogården i Ny Varberg i 
förhållande till de på de jämförande lokalerna. Lokalerna har valts ut baserat på tre olika kriterier. Dessa är: datering, 
kloster- hospital  eller helgeandsaktivitet  samt förekomsten av gravar och osteologisk data. De kloster,  hospital  och 
helgeandshus som ingår i studien presenteras i tabell 2.

Tabell 2: Översikt över de lokaler som studien berör.
Kloster Lokal Datering Analys
Karmeliterkloster Ny Varberg, Halland 1460 – 1530-talet Sandberg, 1964. Andersson, 2011
Dominikanerkloster Åhus, Skåne 1254 - 1536 Arcini, 1993, 2003
Helgeandsholmen Stockholm 1300-1530
S:t Göran Visby, Gotland <1300-1542 Forsberg 2010, 

Eriksson- Sjögren, Isberg, Diener 1978-1980

3.3.1. Dominikanernas kyrkogård, Åhus

I kvarteret Munken i Åhus, instiftades omkring år 1254 ett dominikanerkloster. Det är då klostret omnämns skriftligt för 
första gången. Klostret levnadstid varade nästan 300 år, men precis som de flesta kloster, lades det ner i samband med 
reformationen år  1536 (Lilja,  Jacobsson & Arcini,  2001:9 & 53).  Det finns gravläggningar  som indikerar  att  platsen 
fortsatte att användas som begravningsplats efter att klostrets verksamhet upphört. Detta kan ha skett så länge som till 
och med år 1614. Då gavs det nämligen order om att klosterkyrkan skulle rivas. Man tror att dock att den slutade 
användas som begravningsplats omkring år 1570 (Lilja, Jacobsson & Arcini, 2001:53). Klostret nämns i flera skriftliga 
källor och att det här förekom undervisning av blivande klerker och andra utomstående bröder (Lilja, Jacobsson & Arcini, 
2001:9. Arcini, 2003:26f). I Åhus har det också förekommit ett S:t Jörgens hospital och ett helgeandshus (Lilja, Jacobsson 
& Arcini, 2001:9). 

Under 1993-1996 bedrevs arkeologiska undersökningar av området i 
exploateringssyfte  (Lilja,  Jacobsson & Arcini,  2001:3).  Ett  välbevarat 
skelettmaterial  bestående av män, kvinnor och barn påträffades då. 
Under  gravarna  påträffades  medeltida  lämningar  som  indikerar 
aktivitet på platsen innan klostret med kyrkogård anlades. 

Vid slutundersökningen 1996 av kvarteret Munken hade sammanlagt 
249 individer  påträffats.  Dessa undersöktes  osteologiskt  av  Caroline 
Arcini. 

De osteologiska resultaten presenteras i den arkeologiska rapporten av 
Lilja,  Jacobsson   och   Arcini  (2001:4).  Det  är  dock  endast  de 
osteologiska data som har bidragit till den arkeologiska tolkningen av 
kyrkogården som presenteras i rapporten. Vid analysen av materialet 
uppmärksammade  osteologen  Arcini  en  större  potential  hos 
materialet.  Arcini  undersöker  och presenterar senare detta material 
mer ingående i  sin bok om det fristående projektet  Åderförkalkning  
och portvinstå – Välfärdssjukdomar i medeltidens Åhus (2003) (Lilja, Jacobsson & Arcini:2001:48). Här redogör Arcini för 
individernas hälsotillstånd i ett försök att ge en inblick i Åhusbornas livsöden (Arcini, 2003:9). 

Könsbedömningar gick att utföra på 78,6% av de vuxna individerna, där en ojämn könsfördelning visade sig. Männen var 
grovt överrepresenterade. I materialet kunde 94 individer (38 %) bedömas till man och 49 individer (19 %) bedömdes till  
kvinnor. Det var alltså totalt 106 individer (43 %) som ej kunde bedömas till kön, här ingår dock också barnen. Se figur 8  
för könsfördelningen i Åhus. 
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Figur 8. Diagram över könsfördelningen (%) från 
dominikanklostret i Åhus. 



Åldersfördelningen på platsen visar att majoriteten av individerna var i 
vuxen ålder. Även barn i varierande åldrar förekom. Åldersfördelningen 
bland individerna från Åhus presenteras i figur 9. 
På grund av goda bevaringsförhållanden har flera fall av rester efter 
åderförkalkning  påträffats,  vilka  ses  som  en  välfärdssjukdom  (Lilja, 
Jacobsson,  Arcini,  2001:49).  Gikt  är  en  annan  välfärdssjukdom  som 
påträffades i materialet från Åhus. Även artros kan i vissa fall ses som 
en välfärdssjukdom. Andra skeletala förändringar som påträffades var 
bland  andra  lepra,  cancer,  bakteriella  infektioner  (ospecifika)  samt 
förslitningar. Förslitningar förekom i både små och stora leder. Av de 
individer som uppvisar artros, uppvisar en fjärdedel av dessa skeletala 
förändringar  i  mer  än  en  led,  detta  kallas  generaliserad  artros  och 
typen tros vara ärftlig  (Arcini,  2003:76ff).  Även trauman,  exempelvis 
benbrott  förekommer.  Våldsindikerande  skador  förekommer, 
exempelvis  huggskador  (Lilja,  Jacobsson,  Arcini,  2001:49).  Även 
tuberkulos och ett fall av syfilis har påträffats (Arcini, 2003:108). Syfilis 
tillsammans  med  lepra,  som  båda  påträffades  i  det  osteologiska 
materialet, sågs under medeltida som stigmatiserade och avskräckande sjukdomar. Tuberkulos ses som en smittsam och 
utpräglad fattigdomssjukdom (Arcini, 2003:102f). Under denna tid är det möjligt att man inte hade insett i vilken grad 
tuberkulos faktiskt smittade, vilket hade förklarat varför denna sjukdom kan förekomma i kloster och helgeandshus. En 
tanke kan då vara att det i konventet bedrevs ett visst mått av vård. 

Då majoriteten av de undersökta individerna uppvisar vuxen ålder, och då barn, trots att de förekommer i en viss grad, 
inte är överrepresenterade, tyder detta på att barnadödligheten  inte varit hög (Arcini, 2003:83). Detta tillsammans med 
karaktären av  de  sjukdomar  Arcini  påträffat  i  det  osteologiska  materialet  tyder  på  att  Åhus vid  denna  tid  var  ett 
välfärdssamhälle.  

En outtalad slutsats gällande de gravlagda på dominikanernas kyrkogård som Arcini drar är då hon kallar de gravlagda 
”Åhus medeltida befolkning” (Arcini, 2003:8). Det finns här ingen diskussion om vilka dessa människor är, eller någon 
förväntan om att  dessa  ska  vara  klosterbröder,  då  de faktiskt  är  begravna på  ett  dominikanerkonvents  kyrkogård. 
Fördelningen av män, kvinnor, barn, unga och gamla ser också ut på ett sätt som kan förväntas av en befolkning, inte en 
utvald skara individer, exempelvis då klosterbröder. 

3.3.2. Helgeandsholmen, Stockholm

Helgeandsholmen finner vi belägen i Stockholm, där helgeandshuset som byggdes i början av 1300-talet har gett holmen 
sitt namn. Efter det beslut som togs 1975 om att riksdagen skulle återvända till sina lokaler på Helgeandsholmen, togs 
också  beslutet  om att  ny  byggnation  skulle  uppföras,  vilket  öppnade upp  för  arkeologisk  undersökning  av  platsen 
(Dahlbäck, 1982:11f). Då man under schaktning påträffade långt mer lämningar och kulturlager än vad som tidigare 
förväntats tog utgrävningen av platsen, som ursprungligen hade beräknats till  sex månader, mer än två år där man 
grävde sommar såväl som vinter (Dahlbäck, 1982:12). 

Namnet Helgeandsholmen nämns första gången i skriftliga källor 1320, och verkar då, på den korta tid som gått efter 
grundandet av helgeandshuset, ha trängt undan det namn holmen troligtvis hade innan helgeandshuset grundades. 
Holmen ligger centralt i Stockholm, men sågs troligtvis stå utanför staden. Detta kan ses vid studier av medeltida brev 
där holmen benämns följande: ”Helgeandshuset vid Stockholm” eller ”Helgeandshuset utanför Stockholm” (Dahlbäck, 
1982:60).  Helgeandshus var en välgörenhetsstiftelse av andlig karaktär,  dock ej  knuten till  någon gemensam orden 
(Dahlbäck, 1982:60ff).

Man  har  vid  helgeandshuset  påträffat  rester  av  byggnation  som  tros  var  badstugor.  I  skriftliga  källor  omnämns 
bastukarlar, rakare, åderlåterskor och koppare i samband med badstugan. Badstugan var en del av institutionen som 
troligtvis användes i hälso-syfte. Dock ansågs rakare och badare som opålitligt sällskap, de sågs tillhöra ett av de lägre 
skikten i samhället (Dahlbäck, 1982:109). Badstugor var också vanligt i anslutning till hospital (Ullberg-Loh, 1992:62).
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Helgeandshusets verksamhetstid sträcker sig från början av 1300 till och med början av 1530-talet då stiftelsen flyttades 
till franciskanerklostrets övergivna lokaler på dåtidens Gråmunkeholmen, idag kallat Riddarholmen. Stiftelsen flyttades 
sedan ytterligare en gång, år 1551, då till  Danviken, där den sedan levt vidare under 400 år som hospital och  hem. 
(Dahlbäck, 1982:63).

De humanosteologiska bedömningarna utfördes av Jane Eriksson- Sjögren i fält under utgrävningstiden. De skeletala och 
patologiska förändringarna har studerats och analyserats av läkare Lennart Diener. Tandhälsa och övriga kliniska och 
röntgenologiska undersökningar på kranier utfördes av Annika Isberg (Deiner, 1984:49ff). Materialet bestod sammanlagt 
av  1072 individer.  Den undersökta delen av kyrkogården omfattade ca 400 kvadratmeter.  Precis  som på klostrens 
kyrkogårdar fick inte alla begravas på helgeandshusets kyrkogård. De begravda individerna innefattar troligtvis de på 
institutionen intagna, de gamla, fattiga och sjuka, samt tjänstefolk och andra inom verksamheten verksamma (Dahlbäck, 
1982:114f). 
Könsfördelningen på Helgeandshusets kyrkogård redogörs för i 
figur 10. Vi  kan här utläsa att de ej könsbedömda individerna 
står  för  den  största  andelen,  dvs  41%  (437  individer),  här 
inkluderas dock även barnen, vilket gör att siffran blir hög. Män 
beräknas  vara  förekommande  till  35  %  (379  individer)  och 
kvinnor till 24 % (256 individer) (Deiner, 1984: 50).

Helgeandshomens  åldersfördelning  visar  högst  förekomst  av 
vuxna  individer  (se  figur  11).  De  intervall  som  åldrarna 
presenterats  i  är  av  överlappande  typ  vilket  inte  ger  en  helt 
rättvis  bild  av  fördelningen.  Ett  exempel  på  detta  är  då  det 
mellan åldrarna 0 och 24 förekommer 345 individer, medan det 
mellan åldrarna 18 och 79 förekommer 727 individer. Det finns 
individer inom båda dessa grupper som troligtvis lika väl hade 
kunnat placeras i  den andra gruppen, dvs om de befunnit  sig 
mellan 18 och 24 år. 

Bland det osteologiska materialet påträffades spår av våld, så 
som hugg, hål från armborstpilar, samt spår efter en skottskada. 
Även  trauma  i  form  av  benbrott  förekom,  samt  fall  av 
amputationer (Deiner, 1984:56f). Ovanligare förändringar som 
bristsjukdomen  rakitis,  även  känt  som engelska  sjukan,  samt 
utvecklingsrubbningen  coxae plana,  har påträffats.  Många fall 
av spondylosis noterades, ofta i ryggraden, vilket var vanligast 
hos individer i 60-års ålder. Andra förslitningar som förekom var 
exempelvis artros. 

En  individ  uppvisade  skeletala  förändringar  som 
överensstämmer med den ovanliga sjukdomen  Pagets Disease  
(Deiner 1984:57). Sjukdomen innebär en kraftig och patologisk 
ökning  av  benets  täthet  och tjocklek,  upp 20 gånger  mer än 
vanligt.  Ökningen  leder  till  deformerat  utseende  och  tjocka 
kraftiga ben (Ortner, 2003:435). 

Även  inflammationer  och  infektioner,  både  i  specifik  och 
ospecifik  form,  har  varit  vanligt  i  materialet.  Exempel  på 
specifika  former  av  infektion  som  påträffats  är  tuberkulos. 
Syfilis  tros ha påträffats i fyra fall, alla kvinnor. Man tror inte att 
syfilissmittan nådde Stockholm innan år 1520, vilket gav smittan och benförändringarna endast 10 år på sig att utvecklas 
hos dessa individer innan kyrkogården slutade användas omkring år 1531 (Deiner, 1984:58). Detta kan också innebära 
att alla individer med just syfilis har hunnit utveckla skeletala förändringar karakteristiskt för just denna sjukdom.
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Av de sjukliga förändringar som påträffats på Helgeandsholmen kan vi dra slutsatsen att det här förekommer flertalet 
allvarliga samt ovanliga sjukdomar och förändringar såsom syfilis, Pagets disease, rakitis, tuberkulos samt coxae plana. 
De har troligtvis vårdats på holmen för sina åkommor. Som kan förväntas av ett helgeandshus är detta dock inga högt 
smittsamma sjukdomar, med undantaget tuberkulos, som istället hade inneburit en förpassning till ett hospital. Att det 
förekommer tuberkulos och syfilis  på helgeandsholmen visar att  det  inte är så lätt att dra slutsatser gällande vilka 
sjukdomar som förekommer på hospital och helgeandshus baserat på deras karaktär och smittorisk. En tolkning kan vara 
att tuberkulos vid denna tid inte var lika stigmatiserad eller fruktad som just lepra, samt att man kan säga med säkerhet 
att de inte hade samma kunskaper om smittspridning som vi har idag. 

Slutsatser som kan dras gällande de gravlagda individerna på helgeandsholmen är att andelen individer inom de äldsta 
åldersgrupperna är hög. Vilket stämmer väl överens med att det är ett helgeandshus. Även sjukdomar som påträffades 
stämmer väl överens med lokalens karaktär. 

3.3.3. S:t Görans hospital, Visby

Ruinerna efter S:t Görans kyrka ligger idag ca 300 meter norr om Norderport, i Visby. Det fanns under de aktiva åren 
även ett  hospital  knutet  till  denna kyrka.  Några  spår  av  denna byggnad syns  idag  ej  ovan mark.  S:t  Görans  är  en 
hospitalkyrka, en del av en institution med avsikt att vårda och hjälpa de sjuka, främst de sjuka i spetälska. I anslutning 
till  dessa byggnader har man också påträffat en kyrkogård, där de intagna tillsammans med de inom hospitalet och 
kyrkan verksamma begravdes (Lagerlöf & Svahnström, 1991:56).

När hospitalet med tillhörande kyrka anlades är okänt, man har dock påträffat gravstenar från och med början av 1300-
talet. Troligtvis var hospitalet och kyrkan redan då i aktivt bruk. År 1542 upphörde hospitalet, på kunglig begäran, då 
antalet som insjuknat i  spetälska hade minskat. Kyrkogården användes dock under senare perioder, exempelvis när 
pesten slog till i Visby under 1700-talet då 459 individer begravdes, och när en koleraepidemi drog fram under 1800-
talet  (Lagerlöf & Svahnström, 1991:56).

Lämningarna  efter  kyrkan  grävdes  ut  1969  under  ledning  av  Waldemar  Falk.  Dock  lades  då  mer  fokus  på  det 
arkitektoniska än på det arkeologiska och osteologiska. Om man ser till  de olika arkitektoniska inslagen kan kyrkan 
möjligtvis dateras till mitten av 1200-talet (Lagerlöf & Svahnström, 1991:57).

Hospitalet  är  namngett  efter  helgonet Den helige  Georg  även känd som S:t  Göran.  Under medeltiden var  han ett 
populärt helgon och sågs som de spetälskas skyddshelgon (Lagerlöf & Svahnström, 1991:57). 

Svårigheter att hitta osteologisk data gällande de här påträffade individerna har funnits, då stor fokus låg på själva 
byggnaden. En magisteruppsats har dock skrivits av Forsberg (2010) gällande de sjukliga förändringarna som påträffats i 
det osteologiska materialet. Där förklaras de svårigheter som uppstod vid köns- och åldersbedömningar av de kraftigt 
sammanblandade individerna och att det var på grund av detta som dessa bedömningar ej genomfördes närmare. Fokus 
lades istället  vid de sjukliga förändringarna. 

Sjukliga förändringar förekom främst bland kotor, revben, lårben, vadben samt hand- och fotrotsben. Sjukdomar som 
förekom i materialet är bland annat osteomyelit och periostitis (Forsberg, 2010: 11-19). Dessa typer av förändringar är i  
osteologiska  material relativt vanliga. Om man dock här ser till kontexten kan periostiten bero på spetälska, även den 
höga förekomsten av sjukliga förändringar i hand- och fotrotsben beror troligtvis också på förekomsten av spetälska 
(Forsberg, 2010: 23). Även tuberkulos förekom i benmaterialet, som förkalkning från lungorna och en skeletal förändring 
hos ett revben. Tuberkulos är en infektiös sjukdom. Att dessa sjukdomar förekommer på S:t Göran är inte förvånande, 
eftersom det är ett hospital, där individer som utgjorde en smittorisk placerades (Lagerlöf & Svahnström, 1991:56).
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3.3.4. Källkritik.

Viss problematik har uppstått i jakten på jämförande osteologiska material till denna studie. Detta beror på att det har 
varit svårt att finna material som har passat de kriterier som sattes. Kriterierna var att de ska vara samtida, uppvisa 
särskild  aktivitet  (kloster,  helgeandshus  eller  hospital),  det  viktigaste  kriteriet  var  att  det  från  lokalen  skulle  finns 
osteologisk data att tillgå. Det uppstod störst problematik när det kom till att finna ett jämförbart kloster. Fördelaktigt 
hade varit att välja ett kloster inom samma orden som klostret i Ny Varberg, men då karmeliterorden inte hade många 
kloster i Sverige under medeltiden, valdes här istället en annan tiggarorden. Men detta tros ej ha direkt inverkan på 
resultatet. Även det faktum att många undersökta kloster saknas relevant osteologisk data har skapat problem. Trots 
denna problematik blir i slutändan de valda jämförande materialen mycket bra jämförande material. Den problematik 
som påverkat urvalet av jämförande material ger ingen större inverkan på studiens slutgiltiga resultat.

4. Metoder
Undersökning, analys och registrering av det osteologiska materialet har utförts i osteologilaboratoriet på Högskolan på 
Gotland  under  höstterminen  2011.  En  del  av  registreringen  skedde  även  på  Länsmuseet  Varbergs  magasin  under 
sommaren 2011. Det var också där urvalet av individerna skedde, under vägledning och med hjälp av föremålsansvarig 
Linda Lundberg. Som stöd vid bedömningar och analys har även, utöver osteologiska metoder, referensmaterial vid 
Högskolan på Gotland och relevant litteratur använts. 

4.1 Könsbedömning
Vid könsbedömning har bäckenben (coxae) varit att föredra. Detta då benet hos kvinnor är anpassat till barnafödande, 
vilket  leder  till  att  kvinnors  bäckenben uppvisar  ett  annorlunda utseende än männens  (Bass,  1987:202; Buikstra  & 
Ubelaker, 1994:16). Könsbedömning av bäckenben har utförts genom studier av morfologiska karaktärer enligt Buikstra 
och Ubelaker (1994) och Novotný (1982). 

Efter bäckenbenet har kraniet (cranium) föredragits vid könsbedömning, då det precis som bäckenbenet uppvisar tydliga 
könsskillnader. Kraniet kan dock vara mycket populationskänsligt  (Buikstra & Ubelaker 1994:19). På grund av denna 
känslighet är det fördelaktigt att se de olika individerna och deras resultat i förhållande till varandra inom populationen, 
något som det tagits hänsyn till i denna studie. Vid könsbedömning av kranium har metoder enligt Buikstra och Ubelaker 
(1994) och White & Folkens (2005) använts. Som stöd till de resultat dessa metoder gett, har gärna andra resultat från 
andra benelement tagits för att kunna säkrare bedöma individens kön. Vid förekomsten av underkäke (mandibula) har 
metoder  enligt  Buikstra  och  Ubelaker  (1994)  samt  Brothwell  (1981)  utförts  på  de  könsindikerande  morfologiska 
karaktärerna. 

Även bågformen på korsben (sacrum) enligt Bass (1987) samt måttagningar av tappkotan (axis) enligt Wescott (2000) 
har använts. Metriska metoder på långa rörben har anpassats enligt Bass (1987), Krogman och Iscan (1986), Berrizbeitia 
(1989) och Holland (1991). 

4.2 Åldersbedömning
Åldersindelningen har gjorts enligt referenser i Buikstra & Ubelaker (1994). För de olika åldersintervallen se tabell 3. 
Denna indelning valdes då den ej är överlappande. En överlappande åldersindelning kan ha sina fördelar, men kan också 
leda  till  problem  vid  indelningen  av  individerna,  samt  att  jag  anser  att  den  kan  ge  en  aningen  felaktig  bild  av 
fördelningen. Studiens åldersindelningar motsvarar bättre dagens syn på ålder, vilket gör dessa, för den som ej är insatt i 
ämnet,  lättare  att  relatera  till.  Då  några  av  de  undersökta  individerna  föll  mellan  två  grupper,  gjordes  en 
sammanslagning av dessa två grupper, Middle adults och Old adults blev Middle-Old adults, i dessa fall för att ge en mer 
nyanserad bild av individernas respektive åldrar.  Vid åldersbedömning av kranium, bäckenben och tandframbrott har 
referenser använts enligt Buikstra och Ubelaker (1994). Även åldersbedömning genom studie av tandslitage har utförts, 
detta enligt White (2000). 
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Vid förekomsten av juvenila individer har fusioneringsgraden studerats enligt Bass (1987). Även storleksjämförelser av 
juvenila ben med referensmaterial med känd ålder vid Högskolan på Gotland har utförts. Mätningar har genomförts på 
dessa ben för att nå en möjlig ålder, enligt Bass (1987). 

Tabell 3: Åldersindelningar enligt Buikstra & Ubelaker (1991)
Åldersgrupper Ålder

Fetal < 0

Infants 0 – 3 år
Children 3-12 år

Adolescents 12-20 år

Young Adults 20-35 år

Middle Adults 35-50 år
Middle-Old Adults 40-60 år

Old Adults 50+ år

4.3 Kroppslängdberäkning
Kroppslängdberäkningar har utförts på långa rörben. De rörben som föredragits är de som korrelerar med kroppens 
längd,  dvs.  lårben  (femur),  skenben  (tibia)  och vadben (fibula).  När  dessa  saknats  hos  individen har  andra  rörben 
använts,  exempelvis  armbågsben (ulna)  och överarmsben (humerus).   Kroppslängdsberäkningarna har utförts  enligt 
Sjøvold (1990).

4.4 MIND-beräkning
MIND- beräkningar har  gjorts  genom att  urskilja  de övertaliga benelementen.  I  de flesta fall  har  dessa ben endast 
registrerats  som övertaliga  och  inte  räknats  som ytterligare  en  individ,  då  gravarnas  sammansättning  visar  kraftig 
sammanblandning. Sammanblandningen kan ha uppstått vid hanteringen av individerna efter utgrävningen eller vara ett 
resultat av att individerna vid utgrävningen påträffades tätt ihop och i  flera lager.  I  vissa fall,  där flertalet ben från 
ytterligare en individ har påträffats och ett annat kön eller annan ålder har kunnat bevisas, har dessa element dock 
registrerats som en enskild individ. Individerna har då hamnat som undergrupper till det ursprungliga gravnumret, ex 
50A, 50B och 50C. Detta har varit fallet vid två gravnummer, i Grav 36 påträffades i stort sett kompletta individer i  
juvenila åldersgrupper, samt i Grav 50 där tydligt kvinnliga karaktärer i en grav innehållande en man kunde urskiljas.

4.5 Tandhälsa
Vid studiet av individernas tandhälsa har hos varje individ karies registrerats efter Liebe-Harkort (2010), samt tandsten 
och  parodontit,  tandlossning,  efter  Brothwell  (1981).  Utöver  den  registrering  som  gjorts  av  tandslitaget  gällande 
individens åldersbedömning efter White (2000) har även tandslitaget registrerats tand för tand enligt Scott (1979) och 
Smith (1984). Detta för att ge en mer mångfärgad och bättre bild av individens tandstatus. 

Vid  studiet  av  individens  tandstatus  har  också  skeletala  förändringar  i  munregionen  noterats,  periapikala-  eller 
periodontala förändringar. En periapikal förändring kan ses som en hålighet i tandbenet vid tandrotens spets. Varför 
denna uppstår kan vara på grund av ett kraftigt kariesangrepp eller ett kraftigt slitage vilket har öppnat upp för bakterier 
att sprida sig genom tandens pulpa och ner i tandbenet där en infektion sedan uppstått. På grund av infektionen har det 
skett en varbildning vilken i sin tur har gjort att tandbenet dragit sig tillbaka för att skapa ett utlopp för varbildningen 
(Hillson, 1996:284f). 

En periodontal  förändring påverkar tändernas omkringliggande och stödjande vävnader.  Vävnader som påverkas är 
tandben, tandkött, tandens cement och munnens slemhinnor (Hillson, 1996:260). Periodontit, dvs tandlossning, är ett 
resultat  av  påverkan  hos  dessa  vävnader.  Med  tandlossning  menas  att  käkbenet  har  dragit  sig  tillbaka  på  det 
horisontella  planet  och blottat  mer  av  tandens rot  än vad  som är  normalt,  ca  2  mm (Brothwell  1981).  En  annan 
periodontal förändring som kan påträffas i osteologiska material är gingivitis, en inflammation av tandköttet, vilket ses 
som porositet i käkbenet, samt benutväxter i hårda gommen (palatinum) (Waldron, 2009:240).
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4.6 Skeletala förändringar
Skeletala förändringar har studerats med avsikt att fungera som en pekvisare gällande individernas hälsa samt med mål 
att hjälpa till  att besvara frågeställningen gällande vilka de gravlagda individerna är. De skeletala förändringarna har 
delats in i olika grupper för att underlätta klassificeringen och diagnostiseringen av de påträffade förändringarna. De 
olika grupperna är:  infektiösa- och inflammatoriska förändringar,  ledförändringar,  degenerativa förändringar,  trauma 
och aktivitetsrelaterade förändringar. 

Förändringar  som  förekommer  i  munregionen  presenteras  i  Resultat  och  Beskrivning tillsammans  med  individens 
tandhälsa, tillsammans med karies,  tandlossning och tandsten, istället  för tillsammans med övrig  skeletal  påverkan. 
Detta görs för att ge en tydligare bild av individens kompletta mun- och tandstatus.  

Infektiösa-  och inflammatoriska förändringar som ofta förekommer i  osteologiska material  är främst  periostitis och 
osteomyelitits (Roberts & Manchester,  2010:172. Forsberg, 2010:11-19. Andersson, 2011: 53ff).  Periostit  innebär en 
blödning i benhinnan. Detta är vanligast förekommande på skenbenet, detta för dess placering nära huden, där det lätt 
får utstå ytlig  påverkan samt temperaturförändringar.  Dessa förhållanden leder i  sin tur leder till  att  benet är mer 
receptivt för infektioner (Roberts & Manchester,  2010:172). Periostit kan yttras som porositet på benets diafys samt 
genom viss grad av benpålagring. Under studier av individer från Ny Varberg av Andersson (2011) påträffades flertal fall 
av  denna  förändring.  Förändringen  av  benhinnan  uppstår  vid  upprepad  belastning  som  fördelas  stötvis.  Idag  ses 
benhinneinflammation främst som en idrottsskada som ofta förekommer hos löpare (Franklyn, 2008:1179). Periostit kan 
också ses i hög grad hos individer med lepra. Vad som har gett upphov till benhinneinflammationen i dessa fall är dock 
fortfarande oklart. Den lepromatösa infektionen kan sprida sig i kroppen och ge upphov till inflammation i benhinnan. 
Inflammationen kan också uppstå genom sekundär påverkan till lepra, exempelvis genom trauman, då lepra är känt för 
att ge upphov till förlorad känsel och motorik, vilket i sin tur leder till ökad risk för skador och inflammationer. Båda 
dessa  scenarion  är  möjliga  i  fråga  om  uppkomst  av  inflammation  av  benhinnan  hos  de  leprasjuka  (Roberts  & 
Manchester, 2010:196). Att periostit är förknippat med lepra är dock tydligt. För att ställa en diagnos är dock tydliga 
lepraindikerande förändringar, såsom förändringar i hand, fot och ansiktsregionerna, ett måste för att kunna säkerställa 
en diagnos då periostit kan förekomma utan att behöva betyda att individen varit sjuk i spetälska. 

Osteomyelit är  också  den en infektion,  ofta  med bakteriellt  ursprung,  som går  djupare  än benhinnan.  Infektionen 
påverkar benets inre, dvs dess märghåla (Roumelis, 2007:35). Det finns flera sätt för bakterier att introduceras i ben. 
Genom infektion av den omkringliggande mjukvävnaden, genom trauma eller till och med genom blodet. Även virus, 
svamp  och  parasiter  kan  ge  upphov  till  infektion  av  märghålan  (Ortner,  2003:181).  Specifikt  för  osteomyelit  är 
förekomsten av  sequestra och  involcrum.  Sequestra  är  dött  ben som ligger  inkapslat  i  märghålan.  Det  döda benet 
omsluts av involcrum, som är nybildat ben.  Cloacae, dräneringshål, eller  fistlar, ledgångar, finns ofta för att släppa ut 
varet ur märghålan och lätta på trycket (Ortner, 2003: 182f). Detta är dock grova tillstånd av sjukdomen, man kan även 
se osteomyelit i mildare grader där sequestra eller involcrum inte finns närvarande. Dessa förändringar kan då urskiljas 
genom en påverkan av det kortikala benet, en förtjockning och förändring av benets struktur och en expandering av 
märghålans utrymme är då utseenden man kan förvänta sig att se (Jennerholm, muntlig källa 2).

Ett  sätt  att  se  om  infektionen  har  uppstått  genom  yttre  påverkan,  närmare  bestämt  genom  en  påverkan  i 
mjukvävnaden,  exempelvis  genom  ett  infekterat  sår,  är  om  man  kan  upptäcka  förekomsten  av  porös  avgränsad 
benpåväxt på exempelvis diafysen (Ortner, 2003:215). Detta kallas för reaktiv periostit och påträffades hos en individ 
från  Ny  Varberg  under  Anderssons  studie  (2011)  som  också  uppvisade  kraftiga  förändringar  karakteristiska  för 
osteomyelit. Förekomsten av ett sådant uttryck tyder på att infektionen var aktiv vid dödstillfället, samt att infektionen 
har varit kronisk. Denna typ av utseende, i detta fall en porös och tydligt avgränsad benpåväxt, är vanliga i tropiska 
zoner, men förekommer även på våra breddgrader där undernäring och dålig hygien förekommer (Ortner, 2003:215. 
Boel & Ortner, 2011:1).
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En  infektion  kan  också  ha,  som  tidigare  nämnts, 
bakterier,  virus  eller  parasiter  som  källa,  ett  exempel, 
utöver  osteomyelit,  på  detta  är  meningitis, 
hjärnhinneinflammation  (Roberts  &  Manchester, 
2010:179).  Meningit  ser  vi  osteologiskt  som  en 
uppluckring  av  hjärnskålen  internt.  Detta  iakttas  som 
kluster  av gropar  i  varierande storlek  (figur  12).  Denna 
typ  av  gropar  kan  även  förekomma  naturligt, 
förekomsten  ökar  även  med  åldern  (Arcini,  2003:14f). 
Det måste då urskiljas om det har skett en resorption av 
skallbenet för att kunna urskilja de patologiska groparna 
från de naturliga. Om det skett en nedbrytande process 
uppvisar groparnas kanter ett mer aggressivt utseende. 
Det finns dock en pågående debatt gällande om det har 
varit  möjligt för individer förr i tiden att ha kunna leva 
med denna sjukdom såpass länge att skeletal påverkan 
ska ha kunna bildas (Roberts & Manchester, 2010:178). 
En individ från Ny Varberg har dock tidigare analyserats 
som  uppvisade  tydlig  förekomst  av  meningit,  genom 
närvaron av utväxter i klustren kunde sjukdomen identifieras som akut vid dödstillfället (Andersson, 2011: 21). 

Då denna studie till  viss del berör ämnet hospital anser jag det befogat att även redogöra för lepra. Lepra har sitt 
ursprung i bakterien mycobacterium leprae. Sjukdomen brukar delas in i två olika former, tuberkulös och lepromatös 
(Roberts & Manchester, 2010:195). Vilken form man ådrar sig kan tros vara beroende på skillnader i bakterien, men det 
är här istället en fråga om den smittades immunsystem. Om individen har lågt immunförsvar, inträder sjukdomen i en 
högt infektiös form, dvs den lepromatösa (Roberts & Manchester, 2010:195).  Den lepromatösa formen kallas också 
facies leprosa då den vanligtvis påverkar främst ansiktsskelettet. Förändringar ses vanligast  hos näsbryggan samt den 
hårda gommen. Detta ses ej hos den tuberkulösa formen. Facies leprosa påverkar även extremiteter i viss grad, detta 
förekommer i dessa fall bilateralt. Den tuberkulösa formen påverkar istället främst extremiteter. Händer och fötter är 
vanligtvis starkt påverkade. Detta sker oftast inte symmetriskt, dvs bilateralt (Roberts & Manchester, 2010:195). 

Lepra är en sjukdom med långsamt sjukdomsförlopp, inkubationstiden är mellan två och fem år innan symptom börjar 
yttra sig (Roberts & Manchester, 2010:194). Alla som insjuknar utvecklar inte skeletala förändringar, vilket försvårar 
studiet av sjukdomens förekomst. Endast 5% av de som insjuknar i lepra utvecklar skeletal påverkan. Sjukdomen innebär 
en infektion av de ytliga nerverna vilket påverkar motorik, känsel och kontroll av lemmar, detta bär på sikt ansvar för de 
skeletala förändringar vi kan iaktta i osteologiska material, då individen lättare ådrar sig själv skador och utsätter sig för 
faror (Roberts & Manchester, 2010: 194f). Utöver skeletala förändringarna kan även huden och ögonen påverkas under 
sjukdomsförloppet.  Utöver  detta tros  lepra  haft  grava psykologiska  följder  för den insjuknade,  vilket  också  tros  ha 
bidragit till den stigmatiserade bilden av sjukdomen och de drabbade (Roberts & Manchester, 2010: 195). Sjukdomen 
kom till  Sverige under 1100-talet,  och under slutet av detta århundrade började spetälskehospitalen byggas. Under 
medeltiden kom smittan att vara spridd över hela Norden. Det var inte fören under slutet av 1800-talet som man kom 
på  det  klara  med att  lepra  inte  var  ärftligt  (Sundelin  & Sörman,  2004:22f).  Det  har  senare  också  framkommit  att 
sjukdomen inte är så smittsam som man under medeltiden troligtvis befarade, då man ofta talar om smittoriskens roll i 
placeringen av hospitalen utanför städerna (Sundelin & Sörman, 2004:24). Troligtvis var den isolering och det stigma de 
sjuka fick utstå resultatet av tidens okunnighet och den deformering de sjuka genomgick. Deras utseende var troligtvis 
avskräckande och sågs som annorlunda. Vi människor blir tyvärr ofta rädda för vad som är främmande och vi väljer då 
att se detta som något farligt. 
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Figur 12. Uppluckring av tabula interna som indikerar förekomsten 
av akut, och vid dödstillfället aktiv, meningit. Foto: Andersson 

(2011)



Ledförändringar är  som  namnet  antyder  förändringar 
som uteslutande  påverkar  kroppens  olika  leder.  Dessa 
förändringar kan i sin tur delas in i två olika grupper, de 
av  nedbrytande  karaktär,  och  de  av  uppbyggande 
karaktär  (se figur 13). Reumatisk artritis och gikt är två 
förändringar  av  den  nedbrytande  typen  (Waldron, 
2009:46f).  En  vanlig  förändring i  osteologiska  material, 
och som faller inom den grupp som är av uppbyggande 
karaktär, är  osteoartritis. Denna förändring finns också i 
en  nedbrytande  form  som  förekommer  nästan 
uteslutande  hos  kvinnor  –  eroderande  osteoartritis 
(Waldron,  2009:53).  Denna nedbrytande form kommer 
jag  dock  inte  gå  in  djupare  på  här  utan  jag  kommer 
fokusera  på  att  redogöra  kort  för  den  uppbyggande 
typen.  Osteoartrit  är den vanligaste typen av skeletala 
förändringar vi stöter på i osteologiska material, utöver dental påverkan, exempelvis karies och tandsten. Förändringen 
kan etablera sig i alla kroppens olika rörliga leder (Waldron, 2009:46f). Viktigt är dock att ha i åtanke vid diagnostisering 
att leden måste vara rörlig, om det inte är en rörlig led kan inte osteoartritis uppstå här (Waldron, 2009: 29). Tre  olika 
karaktärer behöver vara närvarande för att kunna diagnostisera en förändring som osteoartritis. Dessa tre karaktärer är 
eburnation, benpåväxt (osteofyter) och uppluckring av ledytan. Eburnation är det tydligaste tecknet på osteoartritis då 
det indikerar att sjukdomsförloppet är  långt gånget, ledens brosk är helt nedbrutet och inget skyddar längre benet. 
Benet ligger nu i direkt kontakt mot det angränsande benet vilket skapar en glansig, polerad, ytan (Waldron, 2009:28). 
Vanliga orsaker till denna förändring är onormal belastning, men även metaboliska, genetiska och utvecklingsrelaterade 
orsaker kan ligga bakom förändringen (Waldron, 2009:28). Det finns två olika sätt att ådra sig sjukdomen. Den primära 
osteoartriten uppstår med ökad ålder. Den sekundära uppstår dock oberoende av ålder, i en led, som tidigare upplevt 
trauma. Det är här  skadan som ger  upphov till  kraftig  belastning i  leden vilket  i  sin tur  leder  till  osteoartrit  i  den 
påverkade  leden  (Roberts  &  Manchester,  2010:134).  Det  benslag  som  vanligtvis  uppvisar  skeletal  påverkan, 
indikerarande osteoartrit,  är ländkotorna (vertebrae lumbales) och de kotor som mest sällan påverkas är bröstkotor 
(vertebrae thoracicae). I de fall där osteoartrit förekommer hos halskotor (vertebrae cervicales) har det bland annat 
diskuteras kring om detta har uppstått då individen bar tunga vikter på huvudet. Det finns både förespråkare, Kilgore 
(1984), Lovell (1994), och motståndare, Gejvall (1983) till denna teori (Jurmain, 1999:117f). 

Degenerativa förändringar kan ses som förändringar som uppstår med åldern eller i och med belastning med stigande 
ålder (Roberts & Manchester, 2010:132). Schmorl's noder är ett exempel på en degenerativ förändring som förekommer 
i  kotraden. Schmorl's  noder innebär intryckningar, av varierande storlek,  i  kotkroppen. Dessa uppstår då ledbrosket 
mellan kotkropparna trycks ihop. Dessa förändringar är vanligast på bröstkotor och ländkotor. Förhållanden under vilka 
dessa  intryckningar  i  kotkroppar  uppstår  är  man inte  helt  på  det  klara  över,  men troligtvis  uppstår  de  genom en 
upprepad belastning av ryggen och en allmän försämring av ryggradens kvalité i och med en stigande ålder (Roberts & 
Manchester, 2010:140). Det finns studier där storleken på intryckningarna och deras placering på kotkroppen diskuteras 
utifrån deras upphov till smärta. Vissa mönster kan här urskiljas men några allmänt gällande slutsatser kring Schmorl's 
noder och deras upphov till smärta kan ej dras (Faccia & Williams, 2008). 

Andra förändringar som faller under gruppen degenerativa förändringar är osteofyter, som också dessa noteras främst 
på kotor. Osteofyter tar sig uttryck genom att det längs marginaler kan ses ny benbildning. Denna nya benbildning syns 
ofta som utstickande ”piggar” som uppstår som en reaktion på den belastning ytan utsätts för. Nytt ben skapas för att 
jämnt fördela den vikt benet utsätts (Roberts & Manchester, 2010: 135). Osteofyter kan dock även förekomma på andra 
benslag utöver kotor, främst då i större leder, exempelvis vid bäckenbenets led för lårbenet. Lokaliserade i leder kan 
osteofyterna också vara ett tecken på osteoartrit (Waldron, 2009: 29). Detta visar vilken komplex och hur mångfärgad 
en förändring är. Det är i dessa fall viktigt att se vilka övriga förändringar individen uppvisar för att kunna ta med alla 
dessa i beräkning vid diagnostisering. 
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Figur 13. Schema över ledförändringar enligt Waldron (2009:47). 



Trauma kan vi osteologiskt se som frakturer, hugg eller skärmärken. Viktigt är här att urskilja om traumat skett  ante  
mortalt (före dödstillfället) eller  peri mortalt (vid dödstillfället) eller om det rent av är tafonomisk orsakat, dvs  post  
mortalt, efter döden. Ett läkt trauma, eller ett trauma som uppvisar påbörjad läkning, indikerar att individen levt en 
period efter att hon eller han ådragit sig sin skada, då läkningsprocessen har börjat. Vid läkning av trauman är det inte 
ovanligt att det uppstår en infektion. Vilket inte är oförväntat då man under gångna tider inte hade nått den medicinska 
utveckling eller de förhållanden för läkning vi har idag. Detta infektiösa tillstånd kan i sin tur kan leda till en infektiös  
eller inflammatorisk förändring, så som exempelvis osteomyelit. Detta är något som uppmärksammades under tidigare 
studier av individer från Ny Varberg  (Andersson, 2011). 

Aktivitetsrelaterade förändringar kan förekomma som en påverkan av muskelfästen som uppstått på grund av upprepad 
belastning  eller  användande.  Detta  har  studerats  av bland andra  Petra  Molnar  (2006,  2010)  som benämner dessa 
förändringar som MSM – musculo skeletal stress markers. Förändringar av denna typ kan indikera att individen i fråga 
utfört hårt kroppsarbete eller haft ett ensidigt rörelsemönster. I och med förekomsten av denna typ av förändring kan 
man vidare undersöka vilka muskler som fäster vid just detta fäste och på detta vis också diskutera kring individens 
aktiviteter och rörelsemönster. 

4.6.1. Problematik vid studiet av sjukdomar

Jag anser, tillsammans med många andra, att man vid studiet av sjukdomar måste ha särskild problematik i åtanke. Jag 
finner  det  här  viktigt  att  redogöra  för  denna  problematik,  då  denna  kan  ge  upphov  till  problem  vid  tolkning  av 
resultaten. Det problem som paleopatologer främst stöter i studiet av sjukdomar och populationer är den omtalade 
osteologiska paradoxen. 

Det som i grund och botten definierar en paradox är att den inte motsvarar verkligheten, utan att den istället visar det 
extrema fallet. Vid studiet av en population, som är fallet i denna studie, måste man ha i åtanke att det man studerar är  
en sammansättning av många olika individer. Där alla individer har olika förutsättningar för god hälsa och långt liv. Den 
genetiska variation som uppstår  i  en population skapar  problematik för oss som idag har avsikt  att  analysera den. 
Problematiken gäller den, för oss, omätbara och individuella risken för ådragandet av sjukdom och risken för dödsfall. 

Många olika faktorer påverkar en individs, helt individuella, risk för sjukdom. Faktorer som bidrar till denna risk kan vara 
genetiska, socioekonomiska eller till och med geografiska och miljörelaterade (Woods, 1992:345). En population borde 
inte ses som en stillastående organism, utan en organism som ständig befinner sig i rörelse. Selektiv dödlighet är nära 
förknippat med variation inom populationer då den genetiska variationen påverkar dödligheten hos denna population. 
Om risken för sjukdom inte är individuell finns det inte heller selektiv dödlighet (Woods, 1992:346). Om inte selektiv 
dödlighet rådde skulle alla individer i populationen löpa samma risk för att smittas och dö och sammansättningen på 
kyrkogårdar och gravfält hade då varit relativt homogen. Vilket hade gett osteologer, vid studiet av denna kyrkogård 
eller detta gravfält en rättvis bild av hur populationen faktiskt såg ut. Detta är tyvärr aldrig fallet. 

Den  selektiva  dödligheten  innebär  att  vi  aldrig  ser  alla dem  som  löpte  störst  risk  för  dödlighet,  exempel  en  viss 
åldersgrupp, på kyrkogården eller gravfältet. De från åldersgruppen vi dock kan se är de som faktiskt har dött. De andra 
inom  denna  åldersgrupp  klarade  sig  undan  från  sjukdom  och  levde  vidare.  Dessa  påträffar  vi  istället  i  en  annan 
åldersgrupp (Woods, 1992:346). Detta ger en missvisande bild över risken för sjukdom inom en given åldersgrupp, vilket 
man måste vara medveten om. Den osteologiska paradoxen är svår att undgå då de som arbetar med osteologiska 
material, eller arkeologi för den delen, inte kan påverka sammansättningen av det material de har att tillgå, eller få reda 
på facit gällande deras sammansättning. Det enda man egentligen kan göra är att alltid ha den osteologiska paradoxen i 
åtanke vid tolkning av resultaten. 

Det andra problemet vi stöter på, som också är en del av den  osteologiska paradoxen, är det aningen ”bristfälliga” 
materialet man har att tillgå som osteolog. Vi har ben att analysera, och i vissa fall uppvisar dessa skeletala förändringar.  
Vi vill då naturligtvis ta reda på vad detta var för sjukdom och hur individen påverkades av denna. Problemet ligger här i  
att  benen inte  visar  oss  hela sjukdomen.  En sjukdomsbild  är en komplex sammansättning av system, mjukvävnad, 
symptom och innefattar inte minst individens egen uppfattning om sin kropp och hälsa. Här kan man återigen tala om 
definitionen av  en paradox.  De sjukdomar vi  ser  i  benen är  de  extrema fallen,  de  som varit  så  kraftiga  att  benet 
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påverkats. Detta speglar troligtvis inte den verkliga förekomsten av sjukdomen eller den påverkan på individen och dess 
välmående sjukdomen har.

Även det faktum att alla sjukdomar inte resulterar i skeletala förändringar gör studier av dessa svåra, om nästan inte 
omöjliga. Lepra är ett bra exempel på detta, där endast 5 % av de som insjuknar i lepra uppvisar skeletala förändringar. 
Då är det nära att föreställa hur många individer i våra osteologiska material som inte uppvisar dessa förändringar men 
som egentligen bar på sjukdomen. Spridningen av sjukdomar på ett gravfält kan givetvis studeras närmare vid tillgång till 
DNA, då en mer rättvis bild av spridningen, av exempelvis lepra, hade kunnat ges.

Det finns ingen enkelt sätt att undkomma denna problematik, det är dock otroligt viktigt att ha problematiken i åtanke 
vid studiet av individer och hälsa. Bara för att individen inte uppvisar spår av sjukdom innebär detta inte att den var 
frisk. En individ kan ha dött av sin sjukdom långt innan sjukdomen hade möjligheten att sätta sina spår i benet. Detta är 
någonting som aldrig borde glömmas. 

4.7 Bendensitet
Mätningar av bendensitet har utförts på lårben där halsen (collum) till lårbenshuvudet (caput) varit intakt, i den grad 
detta förekommit i gravarna. Detta har gjorts för att visa ytterligare en nyans av individen och dennes hälsa. Detta 
gjordes på förfrågan och i samarbete med Sabine Stens forskningsprojekt 
om just  sjukdomarna osteoporos  och osteoartrit.  Mätningarna skedde i 
Visby  den  23  november,  2011,  tillsammans  med  Sabine  Sten  och 
sjuksköterskan Peggy Lodnert hos  kvinnoläkaren Roland Alvarssons klinik 
(se figur 14).
Den  mätmetod  som  användes  när  utvalda  ben  ur  denna  studie  skulle 
mätas  var  DXA  –  Dual  energy  X-ray  absorptiometry, denna  metod  är 
utarbetad på ben som ligger inbäddade i mjukvävnad. Men metoden är 
ändå lämplig för de ben, utan mjukvävnad, som mättes i denna studie. Det 
är  här  benmineralinnehållet  som  mäts  genom  röntgen  med  strålkälla 
mellan två nivåer av energi. Vid mätningen användes endast lårben, men 
en DXA-mätare kan även mäta densiteten i bland annat hälben (calcaneus) 
och  strålben  (radius).  Den  strålning  som  benen  utsätts  för  är  ofarlig 
(Ljunggren & Johnell, 2002:17f). DXA är en vidareutveckling av en tidigare 
metod  kallad  SXA.  Vad  de  två  metoderna  har  gemensamt  är  att  man 
genom att analysera hur mycket strålning som absorberas när den färdas 
genom benet antingen kan få fram Bone Mineral Content (BMC) som mäter 
mängden  kalcium.  När  man  tar  hänsyn  till  benets  area  får  man  Bone 
Mineral  Density  (BMD)  som  mäter  ytdensiteten  (Ljunggren  &  Johnell, 
2002:16f).

Vid  mätning  av  benet  får  man,  i  tabellform  och  i  diagramform,  ut 
information om i vilket skick benet befinner sig i gällande dess densitet (se 
figur 15 och 16). Tabellen anger hur densiteten klassificeras enligt WHO – 
World Health Organisation samt om densiteten innebär en ökad risk för 
fraktur. Genom att avläsa tabellens Z- och T-score kan sedan värdet sedan 
avläsas i ett diagram som visar vart benet befinner sig i förhållande till ett 
nollvärde.  En  standardavvikelse  på  2,5  är  det  man  utgår  från  (Lodnert, 
muntlig  källa  3).  Om  värdet  befinner  sig  mer  än  2,5  SD  från  0,  på 
minussidan,  säger  man att  individen har  uttalad osteoporos.  Om värdet 
istället  befinner  sig  mellan  0  och  -2,4  SD  talar  man  om  osteopeni,  ett 
förstadium till osteoporos. Värden ovan 2,5, är i mycket bra skick. Dessa värden är dock relativa, då man måste ha 
individens ålder i åtanke. När vi blir äldre bryts skelettet ner naturligt. 
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Figur 15. Exempel på diagram där resultaten  
illustreras. Den vita pricken symboliserar  

individens individuella T-score. 

Figur 14. Lårben från Grav 55 bendensitet-  
mäts. Foto: Johanna Andersson



Att en mätning av en kvinna i 70-års ålder visar ett värde under -2,5 behöver inte det betyda att denna kvinna har  
osteoporos. Detta då hon befinner sig i en ålder där detta är förväntat (Lodnert, muntlig källa 3). I studien har benens 
bevaringsgrad  också  varit  av  betydande  för  resultaten.  Ett  lårben  där  lårbenshalsen och lårbenskulan  varit  skadad 
tafonomiskt, kommer tilldelas ett högre värde än vad det egentligen borde. Detta beror på att strålningen inte stöter på 
något motstånd under mätningen. Dessa mätningar kommer exkluderas ur studien.

En aktiv livsstil sägs kunna förebygga uppkomsten av osteoporos i allt för ung ålder. Om vi får osteoporos när vi blir äldre 
är det helt naturligt eftersom det sker en naturlig nedbrytning och ett naturligt åldrande av skelettet. Om man idrottar 
mycket i ung ålder kan man se detta som ett kapital som vi kan få dra nytta av under senare år (Lodnert, muntlig källa 3). 

4.8 Röntgen
Röntgen har utförts på benelement där skeletala förändringar varit synliga och där det ansetts nödvändigt med röntgen 
för att kunna ställa en diagnos. Även de fall där röntgen kunnat ge en bild av spridning och ursprung av förändringen har  
röntgen genomförts. 

Röntgen har utförts av chefsläkaren Staffan Jennerholm, ansvarig för mammografi-  och röntgenklinikerna på Visbys 
lasarett. En dialog har förts med Jennerholm för att på bästa sätt kunna ställa och förstå diagnoser och förändringen i 
fråga (se figur 17). Alla röntgenbilder som presenteras i detta arbete är framtagna av Staffan Jennerholm.
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Figur 16. Exempel på tabell där resultaten från mätningarna presenteras

Figur 17. Jag och Staffan Jennerholm studerar och diskuterar  
kring röntgenresultaten. Osteologilaboratoriet på Högskolan  

på Gotland. Foto: Sabine Sten



5. Dokumentation
En  registrering  och  identifikation  av  alla  förekommande  benelementen  har  utfört  där  det  har  varit  möjligt. 
Registreringen har  förts  in  i  en utförlig  benlista,  se bilaga 13:1.  Resultaten gällande metoder för  köns-  ålders-  och 
kroppslängdberäkning presenteras i bilaga 13:2. Vid registrering av individernas tandhälsa har en separat lista använts 
för  varje  individ.  Resultaten  gällande  tandhälsan  presenteras  för  varje  individ  i  tabellform  under  Resultat  och  
Beskrivning. Även en tabell har använts vid registreringen av Schmorl's noder. Detta för att ge en bild av utbredningen 
och  storleken  hos  förändringen.  Om  en  kota  har  uppvisat  flera  intryckningar  är  det  den  största  storleken  som 
registrerats. Även intryckningarnas placering på kotkroppen har noterats, se bilaga 13:3. Under Resultat och Beskrivning 
kommer det dock endast redogöras för förekomsten av Schmorl's noder. 

Utförlig och noggrann dokumentation har varit  viktigt för att kunna säkerställa studiens resultat, men också för att 
kunna komplettera registreringen av gravförteckningen över gravarna från 1964. 

6. Avgränsning och Problematik
Den första avgränsning som gjordes under arbetets gång var att fokus valdes att läggas på individer från klostertiden, 
daterade till ca 1460-1530. Urvalet av individer, samtida med klostret, utformades på det vis att resultaten från studien 
skulle  vara  representativt  för  hela  den samtida  populationen.  I  studien har  16  individer  undersökts,  från totalt  13 
gravnummer. Totala antalet gravar som kommer från klostrets tid är 29 stycken. Detta betyder att de individer som 
ingår i denna studie representerar mer än hälften av de förekommande gravarna. Viss problematik uppstår dock då det i 
detta läge är svårt att uttala sig gällande hur många individer de övriga gravarna innehåller. Jag anser det befogat att 
utgå ifrån att det i de övriga gravarna förekommer övertaliga element och mer än en individ, precis som det har gjort i 
de gravnumren som ingår i denna studie, och som det även gjorde i de gravnummer som undersöktes av Andersson 
(2011).

7. Resultat och Beskrivning
Nedan  kommer  grav  för  grav   och  individ  för  individ  att  redogöras  för.  Utöver  att  ge  en  överblickande  bild  av 
populationen,  vill  jag  även  närma  mig  den  enskilda  individen  för  att  bättre  kunna  besvara  de  formulerade 
frågeställningarna.  En redogörelse  för  resultaten  av  köns-  och  åldersbedömningar,  kroppslängd  (KL),  tandhälsa, 
bendensitetsmätningar och påträffade skeletala förändringarna kommer presenteras. 

Ett visst mått av diskuterande text kommer förekomma under denna rubrik gällande individerna och deras skeletala 
förändringar. Detta görs för att underlätta senare diskussion och för att lyfta fram individernas relevans för studiens 
diskussion  och  besvarandet  av  studiens  frågeställningar.  Vad  dessa  resultat  sedan  indikerar  i  förhållande  till  de 
formulerade frågeställningarna kommer vidare diskuteras under rubriken Diskussion.

7.1. Grav 36
I  Grav  36  påträffades  ben  från  tre  individer.  Detta  kunde  urskiljas  då  individerna  uppvisade  olika  åldrar.  Gravens 
sammansättning indikerar en vuxen kvinna, ett ungt barn mellan 0,5 till 2 år, samt ett äldre barn mellan 10-20 år. De 
olika individerna, A, B och C, presenteras separat nedan. 

7.1.1. Grav 36A

Kön: Kvinna? Ålder: 30-45 år (Middle Adult) KL: ?

Könsbedömningen genomfördes på karaktärer på kranium, underkäke och tappkota. Flertalet av karaktärerna uppvisar 
utseenden som kan förväntas vid kvinnligt kön. Då det hos individen också finns karaktärer som indikerar manligt kön, 
väljs ett försiktigt förhållningssätt, individen bedöms till Kvinna?
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Åldersbedömning kunde utföras på suturernas fusionering samt genom studie av tandslitaget i överkäken (maxilla) såväl 
som i underkäken. En värdering av de olika resultaten gjordes och den ålder som sattes slutligen blev mellan 30 och 45 
år, individen befinner sig i åldersgruppen Middle Adult. 

Kroppslängden hos denna individ gick ej att beräkna då hela rörben var frånvarande. 

Individen uppvisar förekomst av tandsten och karies både i överkäken och underkäken. I underkäken finns endast sex av 
de ursprungliga tänderna närvarande. Många av beläggningarna och spåren av karies påträffas kring cementkanten. 
Individen uppvisar ante mortal tandförlust av tre premolarer. En kraftig resorption av käkbenet har iakttagits men också 
påbörjad igenväxning av alveolen. Igenväxningen av de påverkade alveolerna befinner sig i olika stadier, vilket tyder på 
att premolarerna tappades vid olika tillfällen. Utöver detta uppvisar individen också ett kraftigt tandslitage, detta är 
kraftigast noterat på molarerna. För en översikt av individens tandhälsa se tabell 4.

Tabell 4: Översikt över tandhälsa hos individen i Grav 36A
Sl i tage - 6 7 - 5 5 5 5 5 4 - 6 - 9 6 - Sl i tage

Karies - 2ceO 1ceD - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 2ceO 2ceO - Karies

Tandsten - 1ceBD 2ceB - 1ceDBM 1ceD 1ceM 1ceBM 1ceBM 1ceD - 1ceBD - 2ceBL 1ceMBL - Tandsten

Tandlossning A S M A 0 0 0 0 0 0 P S A F S A Tandlossning

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

Närvaro X X X X X X Närvaro

Tandlossning M 0 - - - - - - - - - - F 0 0 S Tandlossning

Tandsten 1ceB 0 - - - - - - - - - - 1ce-oB 1ceMD 1ceMD 1ce-oDB Tandsten

Karies 1RL 1RD - - - - - - - - - - 0 0 0 0 Karies

Sl i tage 4 6 - - - - - - - - - - 6 9 6 5 Sl i tage

Teckenförklaring:

-: Kan ej registreras p.g.a. tandfrånvaro

Tom ruta: Tand saknas / : Käkben saknas X: Tand finns  L: Lös tand utan alveol
A: Ante mortal tandförlust P: Post mortal tandförlust F: Fragmenterad alveol/tand a -  anlag permanenta dentes
0: Frisk S: Slight M: Medium C: Considerable
Cr– Krona R – Rot o : Occlusalt U- Obestämbart ursprung 
Ce- Cemento enamel B- Buccalt L- Lingualt M- Mesialt D- Distalt

De  skeletala  förändringar  som  påträffades  hos  denna  individ  var  få.  Förändringar  kunde  endast  noteras  på  fyra 
bröstkotor där intryckningar i varierande storlekar kunde registreras på kotkropparna. Denna förändring identifierades 
som Schmorl's noder. Lipping kunde också noteras på en utav dessa kotor. För närmare registrering av Schmorl's noder 
se bilaga 13:3. 

7.1.2. Grav 36B

Kön: ? Ålder: 0,5-2 år (Infant) KL:?

Åldersbedömningen av denna individ utfördes genom studie av tändernas frambrott samt genom metriska metoder. 
Genom en sammanslagning av dessa resultat bedömdes individens ålder till mellan 0,5 och 2 år, vilket placerat individen 
i åldersgruppen Infant. På grund av denna individs låga ålder har ingen könsbedömning genomförts. 

Kroppslängden beräknades  ej  på  denna  individ  på  grund av  dess  ringa  ålder  då  den  ej  har  växt  färdigt.  Individen 
uppvisade inga avvikelser gällande tandhälsa. Här påträffades varken tandsten, karies eller tandlossning. För en översikt 
av individens tandhälsa se tabell 5.
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Tabell 5: Översikt över tandhälsan hos individen i Grav 36B
Sl i tage - 0 0 - - - 0 0 0 0 0 - Sl i tage

Kari es - 0 0 - - - 0 0 0 0 0 - Kari es

Tandsten - 0 0 - - - 0 0 0 0 0 - Tandsten

Tandlos sni ng - 0 0 P P P 0 0 0 0 0 - Tandlos sni ng

Närvaro a X X X X X X X a Närvaro
Maxilla DX 3M 2m 1m c 2 i 1 i i 1 i 2 c m 1 m 2 M 3 Maxilla SIN
Mandibula DX 3M 2m 1m c 2 i 1 i i 1 i 2 c m 1 m 2 M 3 Mandibula SIN

Närvaro a X X X X X X X X X X a Närvaro

Tandlos sni ng - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Tandlos sni ng

Tandsten - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Tandsten

Kari es - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Kari es

Sl i tage - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Sl i tage

Teckenförklaring:

-: Kan ej registreras p.g.a. tandfrånvaro

Tom ruta: Tand saknas / : Käkben saknas X: Tand finns  L: Lös tand utan alveol
A: Ante mortal tandförlust P: Post mortal tandförlust F: Fragmenterad alveol/tand a -  anlag permanenta dentes
0: Frisk S: Slight M: Medium C: Considerable
Cr– Krona R – Rot o : Occlusalt U- Obestämbart ursprung 
Ce- Cemento enamel B- Buccalt L- Lingualt M- Mesialt D- Distalt

Skenbenen, både höger och vänster, röntgades för att urskilja en förekomst av Harris Lines. På röntgenbilderna går det 
att se Harris Lines, en linje hos vardera ben, i  de distala diafysändarna (se figur 18).  Förekomst av Harris Lines har 
tidigare  förklarats  genom  förekomsten  av  näringsbrist,  sjukdom  eller  helt  enkelt  genom  en  uppväxt  under  dåliga 
förhållanden (Piontek m.fl. 2001). Dessa tolkningar har nu ställts på sin spets, bland annat i och med Alfonso-Durrutys 
artikel  (2011)  om  näring  och  tillväxtens  hastighet  och  dess  påverkan  på 
uppkomsten  av  Harris  Lines.  Det  har  då  framkommit  att  dessa  linjer   kan 
uppkomma utan att barnet i fråga utsatts för stress. Linjerna kan vara ett resultat 
av normala tillväxt-perioder. Dessa två motsägande teorier försvårar tolkningen 
av  denna  förändring,  vilket  resulterar  i  ett  avståndstagande  förhållningssätt. 
Linjerna  består  av  en  kalcifierad  linje  som  uppstår  då  det  sker  ett  avbrott  i 
tillväxten. Linjerna kan bara uppstå under tiden individen är i utvecklingsstadiet, 
och har en tendens att växa bort med åldern.

Individen uppvisar en skeletal förändring i överkäkens bihålor. Detta ses i form av 
en uppluckring i  vänstra bihålan.  Mindre förändringar synes även i  den högra, 
men här  finns  även en del  tafonomisk  skada,  vilket  försvårar  urskiljandet  och 
graderingen  av  den  patologiska  förändringen.  Den  sjukdom  som  utseendet 
indikerar  är  sinusitis,  bihåleinflammation.  Även  en  viss  mikroskopisk  porositet 
syns i den hårda gommen, men om detta är patologiskt eller ej är svårt att urskilja 
då individen är så ung. I Sundman och Kjellströms artikel (2011) berörs olika typer 
och  graderingar  av  förändringen  i  fråga.  Maxillar  sinustitis  bedöms  efter  den 
skeletala påverkan som skett, de olika typer av förändringar man kan påträffa är: 
”pitting”,  ”spicules”,  ”remodelling  spicules”,  ”white  pitted  bone”  och  ”other”. 
Denna  individ  uppvisar  vad  som  enligt  deras  klassifikation  skulle  klassas  som 
spicules (se figur 19). 

Sinusitits  är  en  infektion  som  påverkat  bihålornas  slemhinnor.  Bihålorna  har 
endast  en  naturlig  öppning,  kallad  ostium,  vilken  tillåter  förbindelse  mellan 
bihålorna och näsan. När vi andas introduceras naturligt luftburna partiklar i våra 
bihålor, och bihåleinflammation är kroppens egna sätt att försvara sig själv mot 
skadliga luftburna partiklar och patogener (Merrett & Pfeiffer, 2000:303). Genom 
en reaktion i bihålorna skapas en skyddande fysisk barriär, vilket ämnar att stänga 
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Figur 18. Röntgenbild av höger och 
vänster skenben från individen i Grav  

36B. Distalt på benen (dock i övre ände  
på bild)  kan Harris Lines noteras. Bild:  

Staffan Jennerholm



till dess öppning och stänga ute farliga partiklar. I detta tillslutna rum kan vätska och bakterier samlas vilket skapar en 
skadlig miljö som påverkar bihålorna negativt. 

Genom  kraftig  bakterieväxt  kan  mjukvävnaderna  ta 
skada,  vilket  så  småningom  också  påverkar  benet 
(Merrett & Pfeiffer, 2000:303f). Det finns både akut och 
kronisk  form  av  sjukdomen,  vilka  innebär  olika  långa 
perioder av sjukdom. Symptom som man kan uppvisa är 
kraftigt rinnande näsa, hosta, huvudvärk, ansiktssmärta, 
halsont,  illaluktande  andedräkt,  väsande  andning  och 
feber (Merrett & Pfeiffer, 2000: 304). 

När  man  i  käken  kan  se,  antingen  ockulärt  eller 
radiologiskt-  fistlar,  abcesser  eller  döda  eller  skadade 
tänder i området för infektionen, kan slutsatsen dras att 
bihåleinflammationen  har  skett  som  resultat  av  någon 
störning eller sjukdom i tandregionen (Merett & Pfeiffer, 
2000: 303).  Då inget av detta har påträffats hos denna 
individ  kan  ej  den  slutsatsen  dras.  Möjligtvis  är  det 
genom näsan och genom in-andning denna infektion fått 
fäste i individens bihålor. Trots att individen uppvisar ett 
utseende som tydligt kan tolkas som bihåleinflammation, 
skapar  individens ringa  ålder  problematik.  Då individen 
befinner sig i ett stadium där tandutvecklingen är aktiv kan detta störa bihålornas utseende utan att detta ska innebära 
en patologisk reaktion. I studier gällande bihåleinflammation exkluderas vanligtvis så här unga individer på grund av 
deras  outvecklade skelett  och  tandutveckling,  vilket  kan resultera  i  förändringar  i  överkäkens  bihålor  (Sundman & 
Kjellström, 2011:3)

Om vi då ser den möjliga förekomsten av bihåleinflammation i förhållande till Harris Lines kan det diskuteras om denna 
individ utsatts för någon typ av stress under sin utveckling. Dock är detta vanskligt då båda dessa diagnoser är svåra att  
ställa i detta fall. 

7.1.3. Grav 36C

Kön: ? Ålder: 10-20 år (Adolescent) KL: ?

Åldersbedömning  utfördes  på  tandframbrott,  tandslitage  och  genom  storleksjämförelse  med  referensmaterial  vid 
Högskolan  på  Gotland,  där  materialet  har  en  känd  ålder.  Individen  bedöms  vara  mellan  10  och  20  år.  Denna 
åldersbedömning placerar individen i  åldersgruppen Adolescent. På grund av den ringa ålder individen uppvisar har 
könsbedömning ej utförts. 

Kroppslängd har ej heller beräknats, främst på grund av individens ålder.

Individens tandhälsa uppvisar både post mortal och ante mortal tandförlust i överkäken. Underkäken saknas så dessa 
tänder har ej kunnat registreras.  Tandsten har noterats men endast i  svaga grader. Slitaget har varit  kraftigast  på 
premolarerna samt på vänster canin, men det har på dessa tänder inte varit särskilt kraftigt. Kariesangreppen är överlag 
milda, med undantag för det som noterats på vänster sida i  överkäken. Den första molaren i  vänster överkäke har 
påverkats så kraftigt  att  angreppets ursprung ej  är urskiljbart  samt att  pulpan här  har  exponerats.  På höger sida i 
överkäken ses en periapikal förändring vid roten för andra molaren. Även ante mortal tandförlust går här att registrera. 
En trolig tolkning är att en infektion med var- bildning som följd uppstått, men någon närmare orsak till skadan går ej att 
utröna. För en översikt av individens tandhälsa, se tabell 6. 

Tabell 6: Översikt av tandhälsan hos individen i Grav 36C
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Figur 19. Skeletal förändring i vänster överkäkes bihåla. Uppvisar  
vad som tros vara bihåleinflammation. Foto: Johanna Andersson



Sl itage - - - 2 5 - - - - - 5 4 2 F - - Sl itage

Karies - - - 1crD 1crD - - - - - 0 0 1crD 8U - - Karies

Tandsten - - - 0 1crB - - - - - 0 0 1crB 0 - - Tandsten

Tandlossning / A A F F P P P P P F F F F / / Tandlossning

Närvaro X X X X X X Närvaro

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

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

Närvaro Närvaro

Tandlossning - - - - - - - - - - - - - - - - Tandlossning

Tandsten - - - - - - - - - - - - - - - - Tandsten

Karies - - - - - - - - - - - - - - - - Karies

Sl i tage - - - - - - - - - - - - - - - - Sl itage

Teckenförklaring:

-: Kan ej registreras p.g.a. tandfrånvaro

Tom ruta: Tand saknas / : Käkben saknas X: Tand finns  L: Lös tand utan alveol
A: Ante mortal tandförlust P: Post mortal tandförlust F: Fragmenterad alveol/tand a -  anlag permanenta dentes
0: Frisk S: Slight M: Medium C: Considerable
Cr– Krona R – Rot o : Occlusalt U- Obestämbart ursprung 
Ce- Cemento enamel B- Buccalt L- Lingualt M- Mesialt D- Distalt

7.2. Grav 37
Kön: Man    Ålder: 35-55 år (Middle Adult)     KL:?

Könsbedömningen kunde endast utföras på kraniet samt genom mätning av den vertikala diametern på lårbenshuvudet. 
Båda dessa metoder visade på manligt kön. 

Åldersbedömningen genomfördes genom studie av suturernas fusionering. Suturernas utseende indikerade en ålder 
mellan 35 och 55 år, vilket resulterar i att mannen placeras i åldersgruppen Middle Adult.

Individens kroppslängd har ej kunnat beräknas eftersom hela rörben saknades.

Någon tandhälsa kunde hos denna individ inte studeras då både under- och 
överkäke saknades.

Skeletala förändringar kunde hos individen noteras på tre olika benelement. 
På  stålben,  både  från  vänster  och  höger  sida,  noterades  förändringar. 
Förändringarna var dock av olika typ. På vänster strålben kunde en förändring 
av diafysen noteras.  Margo interosseus  har påverkats genom  benpålagring 
och upphöjning av benkanten. Vid denna benkant fäster membrana interossea 
(Feneis,  2009:58).  Membrana  interossea  är  ett  fäste  för  bindväven, 
syndesmosis radioulnaris,  mellan strålbenet och armbågsbenet, denna håller 
ihop benen (Feneis, 2009:82). Här fäster bland annat en muskel som reglerar 
dorsalflexion  av  tummen och  även  strålbenets  abduktion,  abductor  pollicis  
longus (Feneis, 2009:114). Med abduktion menas en rörelse in mot kroppens 
motlinje  och  med  dorsalflexion  menas  en  leds  rörelse  mot,  i  detta  fallet, 
handryggen. 

Individens  högra  strålben  och  armbågsben  uppvisar  samma  typ  av 
förändringar. Båda  dessa  ben  uppvisar  områden  med  kraftig  porositet, 
benpålagring  och  uppsvullnad  av  diafysen.  Benen  är  fragmenterade  och 
benens tvärsnitt kan då studeras. Att cortex, det kompakta benet, har blivit 
förtjockat går att notera. Hos dessa ben kan också ett bildande av kaviteter 
uppmärksammas. För att se om det här är fråga om  abcesser eller en fistlar 
och för  att  kunna urskilja  om märghålan  varit  påverkad,  röntgades benen. 
Röntgen av dessa ben visade som misstänkt en förekomst av osteomyelit, då 
man kan urskilja en påverkan av märghålan, en kortikal förtjockning samt ny 
benbildning. Även flertalet abcesser och möjliga fistlar var närvarande (se figur 
20). Båda benen uppvisar förändringarna i höjd med varandra. Det kan här vara fråga om läkta frakturer som innefattat 
båda underarmsbenen och gett upphov till denna infektion. 
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Figur 20. Röntgenbild av höger strålben. De 
mörka fläckarna på benet visar den  

utbredda förekomsten av abcesser. Bild:  
Staffan Jennerholm



Höger lårben från denna man valdes att mätas för benskörhet, osteoporos. Mätningarna resulterade i ett T-score på 2,3 
vilket tyder på en bra bentäthet i förhållande till individens ålder. Risken för fraktur är inte förhöjd (se figur 21). Dock 
kan den tafonomiska påverkan benet utsatts för påverka resultaten. Dock är detta ben ej fragmenterat i den grad att 
detta skulle påverka mätresultatet. 

7.3. Grav 39
Kön: Man Ålder: 35-50 år (Middle adult)          KL:?

Könsbedömningen  utfördes  på  kraniet  samt  genom metriska  metoder  anpassat  på  tappkotan  och  rörben.  Kraniet 
uppvisade uteslutande manliga  drag, mätningarna uppvisade manliga  värden. Individen bedöms till Man. 

Åldersbedömingen utfördes genom metoder anpassade på kraniet samt individens tänder. Genom att väga samman 
dessa olika metoder bedömdes åldern till  mellan 35 och 50 år, vilket innebär att mannen placeras i  åldersgruppen 
Middle Adult.

Kroppslängd kunde hos denna individ inte beräknas, hela rörben var frånvarande i materialet. 

Individens tandstatus uppvisade kraftigt slitage samt en svag förekomst av tandsten. De flesta tänderna i underkäken 
har  gått  förlorade  ante  mortalt,  endast  tre  av  tänderna  finns  närvarande  i  materialet,  en  canin  och  två  incisiver. 
Fragment  av  alveolerna  i  överkäken  har  påträffats  såväl  som  fyra  molarer,  om  det  här  förekommit  ante  mortal 
tandförlust i samma utbredning som i underkäken är svårt att uttala sig på grund av fragmenteringen. För en översikt av 
individens tandhälsa se tabell 7.
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Figur 21. Diagram över individens individuella  
T-score. Värdet befinner sig väl över gränsen 
för vad som förväntas om individen skulle ha 

osteoporos. 



Tabell 7: Översikt av tandhälsan hos individen i Grav 39
Sl i tage 9 6 - - - - - - - - - - - - 6 9 Sl i tage

Ka ries 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 Karies

Ta ndsten 1ceM 1ceD - - - - - - - - - - - - 0 0 Tandsten

Ta ndlossning / / P P / / / / / / / / / / / / Tandlossning

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

Närvaro X X X Närvaro

Ta ndlossning A A A A P P F P F P F P A A A A Tandlossning

Ta ndsten - - - - - - 0 - 1ceBMD - 0 - - - - - Tandsten

Ka ries - - - - - - 0 - 0 - 0 - - - - - Karies

Sl i tage - - - - - - 7 - 7 - 7 - - - - - Sl i tage

Teckenförklaring:

-: Kan ej registreras p.g.a. tandfrånvaro

Tom ruta: Tand saknas / : Käkben saknas X: Tand finns  L: Lös tand utan alveol
A: Ante mortal tandförlust P: Post mortal tandförlust F: Fragmenterad alveol/tand a -  anlag permanenta dentes
0: Frisk S: Slight M: Medium C: Considerable
Cr– Krona R – Rot o : Occlusalt U- Obestämbart ursprung 
Ce- Cemento enamel B- Buccalt L- Lingualt M- Mesialt D- Distalt

Det har också observerats ett icke metriskt särdrag, närmare bestämt sutura metopica. Denna sutur finns hos oss alla, 
men som vanligtvis växer samman vid åtta års ålder (Buikstra & Ubelaker, 1994:87). Suturen sträcker sig från hjässbenen 
fram mot  näsan,  den utgör  pannbenets  mittpunkt.  Detta  är  ett  särdrag  som kan indikera  släktskap.  Särdraget  har 
uppmärksammats hos andra individer från Ny Varberg (Andersson, 2011), men att här tala om ett släktskap mellan 
dessa  individer vore  vanskligt

Mannen  uppvisar  på  överarmsbenet,  strålbenet  och  armbågsbenet 
samma  typ  av  kraftiga  förändring.  Kraftig  eburnation  distalt  på 
överarmsbenet  och  proximalt  hos  de  övriga  benen  har 
uppmärksammats.  Även  tydlig  osteofytbildning  kan  ses  hos  benens 
proximala  och  distala  marginaler.  Proximalt  hos  strålbenet  och 
armbågsbenet  kan  också  porositet  ses  i  leden.  Detta  är  sekundär 
påverkan till eburnationen (Jurmain, 1999:33). 

Armbågsleden  har  här  varit  den  påverkade  leden.  De  tre 
benförändringar som benen uppvisar, benpålagringar, eburnation samt 
uppluckring,  är  vanliga  utseenden,  samt  nödvändiga,  vid  en 
diagnostisering av osteoatritis  (Waldron, 2009:33).  På överarmsbenet 
syns  också  en förkortning  av diafysen,  till  följd  av en felläkt  fraktur. 
Felläkningen  syns  som  en  kraftig  förtjockning  och  utbuktning  av 
diafysen. Benen röntgades för att kunna dra ytterligare slutsatser kring 
den skeletala påverkan de uppvisar. Röntgen visade en väl läkt fraktur 
och förkortning av benet (se figur 22). Troligtvis skedde denna skada 
långt innan individen dog eftersom läkningen var komplett och benet 
omformat. 
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Figur 22. Röngenbild överarmsben. Notera här den 
felläkta frakturen (utbuktning på diafysen).  

Pilarna markerar cystor. Bild: Staffan Jennerholm



I  armbågsleden  kunde  på  röntgen  mycket 
sklerotiskt ben samt cystor på överarmsbenet och 
armbågsbenet urskiljas (se figur 23). Cystor ser vi 
här som sekundär påverkan då leden slitits  ned 
kraftigt. På strålbenet kunde ytterligare en utläkt 
fraktur urskiljas, då strålbenets caput lutade. En 
tolkning  av  dessa  förändringar  kan  vara  att 
individen  råkade  ut  för  någon  typ  av  trauma, 
vilket resulterade i dessa två benbrott. Troligtvis 
frakturerades  strålbenet  samtidigt  som 
överarmsbenet.  Dessa  benbrott  ledde  till  en 
felställning  av  benen vilket  i  sin  tur  innebar  en 
större  påfrestning  i  armbågsleden.  Det  är  här 
troligtvis  frakturerna  som  ger  upphov  till 
uppkomsten av osteoartriten genom den ökade 
belastningen  i  armbågsleden  (Roberts  & 
Manchester, 2010: 134).

Spår  av  osteoartrit  har  även  noterats  på 
tappkotan  samt  på  tre  halskotor  (figur  24).  På  tappkotan  finns 
benpålagring och eburnation på dens axis, och på halskotorna ses 
grav uppluckring av ledytorna. Det har hos en och samma individ 
påträffats osteoartrit i flera olika leder. Detta  kallas polyartikulär 
osteoartrit  eller  generaliserad artrit  och  är  av  ärftlig  typ (Arcini, 
2003:76. Waldron, 2009: 30).

7.4. Grav 43
Kön: Man?              Ålder: 40-60 år (Middle-Old Adult)      KL:?

De  könsindikerande  metoderna  gav  varierande  resultat.  Vissa 
karaktärer  uppvisade  manliga  drag  medan  andra  indikerade  ett 
kvinnligt kön.  Incisura ischiadica major hos bäckenbenet är snäv, 
vilket indikerar ett manligt kön, och bäckenbenet är att föredra vid 
könsbedömning.  Då  även  kvinnliga  karaktärer  har  noterats, 
bedöms individen till Man?

Åldersbedömning kunde utföras genom studie av suturernas fusionering samt utseendet av facies auricularis. Genom att 
väga samman dessa resultat bedömdes individens ålder mellan 40 och 60 år, vilket placerar den förmodade mannen i 
åldersgruppen Middle-Old Adult. 

Kroppslängd kunde inte beräknas, inga kompletta rörben fanns hos denna individ att tillgå. Inte heller tandhälsa kunde 
registreras. Både över- och underkäke saknades.

Höger strålben uppvisar en periostal reaktion på diafysen. Både makro- och mikroporositet finns närvarande. Benet är 
fragmenterat i den grad att förändringens utsträckning ej går att notera i sin helhet. Kortikal förtjockning är dock tydligt 
närvarande. Den diagnos denna förändring tilldelas är periostit, dvs inflammation av benhinnan. Och då orsaken eller 
utsträckningen av denna ej går att utforska närmare blir diagnosen icke specifik periostit. 

Tre finger- och tåben uppvisar skeletala förändringar. Det är första och andra fingerbenet i  höger hand samt tredje 
tåbenet från höger fot som är påverkade. Det utseende de uppvisar är en kraftig kortikal påverkan och kraftig porositet.  
Tummens ben är det ben som uppvisar kraftigast förändring då vi här ser flertalet stora urgröpningar, samt resorption 
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Figur 23. Röntgenbild av vänster strålben och armbågsben. Proximalt kan  
cystor uppmärksammas (pil). De områdena som är starkt vita är sklerotiskt  

ben (se cirkel för exempel). Bild: Staffan Jennerholm

Figur 24. Halskotor, de intervertebrala ledytorna 
uppvisar uppluckring. Utseendet indikerar osteoartrit.  

Foto: Johanna Andersson



av benet. Vi ser också stora områden med både mikro- och makroporositet. Bland övriga ben i foten ses även svaga 
förändringar, främst porositet. När det gäller handens ben ser vi dock inga övriga förändringar än de två det redogjorts 
för  här.  Lepra  påverkar  ofta  extremiteter  i  tuberkulös  form,  främst  händer  och  fötter.  Sjukdomen  kan  leda  till 
deformering och stympning (Roberts & Manchester, 2010). Dock är utseendet vid lepra annorlunda än det vi ser hos 
denna individ. Vid lepra kan man förvänta sig att se ”penciling”, benet i fråga har då smalnat av och antagit ett spetsigt 
utseende (Roberts & Manchester, 2010:198). 

Den förändring som uppmärksammats i de yttre extremiteterna hos denna individ liknar mer den som förekommer vid 
osteomyelit.  Osteomyelit  är  vanligast  hos  de  långa  rörbenen,  främst  lårben  och  skenben  (Roberts  &  Manchester, 
2010:171). Detta utesluter dock inte en förekomst i finger- och tåben. Benen valdes att röntgas för att se om benens 
märghåla  har  påverkats  av  sjukdomsförloppet.  Röntgen visade en förekomst  av  osteomyelit.  På  röntgenbilden kan 
utbredda förändringar uppmärksammas samt både fistlar och abcesser. Kortikal förtjockning och degenering av den 
trabekulära  strukturen  förekommer  också  (se  figur  25).  Främst  på  första  mellanhandsbenet  (metacarpus)  kan man 
tydligt se att fisteln har brutit genom det kortikala benet (Jennerholm, muntlig källa 2). 

7.5. Grav 45
Kön: Kvinna       Ålder: 35-55 år (Middle Adult)     KL: 167 cm

Den  gravlagda  individen  påträffades  under  utgrävningen  i  en  välbevarad  träkista  (Forsström,  1968:8).  Individen 
könsbedömdes med hjälp av karaktärer på kraniet, underkäken samt genom metriska metoder anpassat på tappkotan 
och rörben. Alla metoder indikerade kvinnligt kön. 

Åldersbedömningen  av  denna  individ  utfördes  på  graden  av  suturernas  fusionering  samt  genom  gradering  av 
tandslitage. Genom att väga samman dessa åldrar, bedöms individens ålder till mellan 35 och 55 år. Individen placeras i 
åldersgruppen Middle Adult. 

Kroppslängd kunde beräknas på ett helt skenben som visade en kroppslängd på 167 ± 4,15 cm. 
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Figur 25. Röntgen av tå- och fingerben. Alla tre benen uppvisar en  
förekomst av ostemyelit. Fingerbenet längst till höger i bild  

uppvisar kraftigast påverkan. Pilarna markerar förekomsten av  
fistlar och abcesser. Bild: Staffan Jennerholm



Vid  studiet  av  individens  tänder  uppmärksammas  en  mörkfärgning  av 
tänderna (se figur 26). Flera av tänderna hade antagit en mörkt grå ton och 
vissa tänder var mer kraftigt påverkade än andra. Missfärgning av tänder 
kan ha flera orsaker.  En blödning kan ha skett om individen slagit  i  sina 
tänder, en blå-grå färg kan då förväntas (Hesselgren & Langer, 2007:157). 
Det kan även ske som resultat av olika sjukdomstillstånd eller på grund av 
födointag eller miljöpåverkan (Ortner, 2003:603). Idag sker missfärgningar 
främst  av  saker  vi  äter  eller  dricker,  exempelvis  kaffe  eller  rödvin.  Men 
också tobaksprodukter, som cigaretter och snus kan orsaka missfärgningar 
på tänderna. 

Tandlossning  gick  hos  de  flesta  tänder  ej  att  registrera  på  grund  av 
fragmentering av alveolerna, men där alveolerna var välbevarade såg man 
inga spår av tandlossning. För en översikt av individens tandhälsa se tabell 
8. 

Svaga grader av tandsten och karies har dock noterats. Ett utbrett slitage, 
kraftigast  på  molarerna,  har  också  registrerats.  Periapikala  förändringar 
påträffades både på höger och vänster sida i överkäken, båda ovanför andra främre kindtanden. Tänderna sitter kvar i 
sitt ursprungliga läge och uppvisar ej något som skulle indikera infektion, exempelvis kraftigt slitage eller kariesangrepp, 
och ge upphov till denna periapikala förändring. Det kan möjligtvis vara bihålorna som har varit påverkade. 

Vid studie av bihålornas utseende ses tydlig och kraftig  benpålagring, både på 
vänster och höger sida (se figur 27). Förändringen är tydligast i vänster bihåla. 
Då den högra sidan är fragmenterad finns svårigheter att  uttala sig om dess 
uttryck samt dess relation till den periapikala förändringen. 

Benpålagringen  som uppmärksammades i  bihålorna  visades  för  Carola  Liebe-
Harkort som bland annat behandlat och utrett sinustitis (2010). Hon bekräftade 
att  detta var ett fall  av sinustitis  (Liebe- Harkort,  muntlig  källa 1).  Strukturen 
benpålagringen uppvisar,  liknar den som förekommer vid sinustitis  och detta 
utseende presenteras utförligt av Sundman och Kjellström (2011). 

En gradering av förändringen gjordes enligt Sundman och Kjellström (2011), där 
den efter deras förklaringar bedömdes uppvisa utseendet ”remodelled spicules”. 
Möjlig  sinusitis  har  påträffats  hos  ytterligare  en  individ  i  denna  studie,  hos 
barnet i grav 36B. 

Det verkar i detta fall mest troligt att denna kvinna har ådragit sig sjukdomen 
genom dental påverkan då två periapikala förändringar har iakttagits hos samma 
individ.
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Figur 27. Maxilla, vänster bihåla.  
Benpålagring, utseende som indikerar  

bihåleinflammation. Foto: Johanna  
Andersson

Figur 26. Överkäke individ Grav 45.  
Mörkfärgning av tänder på vänster sida i  
överkäken, här på höger sida i bild. Foto:  

Johanna Andersson



Tabell 8: Översikt av tandhälsan hos individen i Grav 45
Sl i tage - 6 8 5 4 2 4 4 3 - 4 4 4 8 4 - Sl i tage

Karies - 1ceDB 1rB 1rB 0 1rB 1rB 1rB 1rB - 0 1rB 1cL 0 0 - Karies

Tandsten - 0 0 1ceM 1ceD 1ceM 0 0 0 - 0 0 0 1crB 0 - Tandsten

Tandlossning P F F F F F F F F - F 0 0 F 0 P Tandlossning

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

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

Tandlossning 0 0 F 0 F F F F F F F F F F F 0 Tandlossning

Tandsten 0 0 1ceD 0 0 2ceL 1ceLM 2ceLM 1ceL 1ceM 0 0 - 0 0 0 Tandsten

Karies 2ceO 0 0 0 1rB 0 1rB 0 0 1rB 1rB 3ceM - 1rBL 1ceBL 9U Karies

Sl i tage 4 6 6 4 2 3 2 3 3 3 2 2 - 6 5 10 Sl i tage

Teckenförklaring:

-: Kan ej registreras p.g.a. tandfrånvaro

Tom ruta: Tand saknas / : Käkben saknas X: Tand finns  L: Lös tand utan alveol
A: Ante mortal tandförlust P: Post mortal tandförlust F: Fragmenterad alveol/tand a -  anlag permanenta dentes
0: Frisk S: Slight M: Medium C: Considerable
Cr– Krona R – Rot o : Occlusalt U- Obestämbart ursprung 
Ce- Cemento enamel B- Buccalt L- Lingualt M- Mesialt D- Distalt

Bland de skeletala förändringar som påträffats hos denna individ finner vi Schmorl's noder på sammanlagt fem kotor. De 
kotor som här är påverkade är alla bröstkotor. Intryckningarna finner vi primärt centralt på kotkroppen och i varierande 
storlekar.  Intryckningarna uppvisade dock ett  medelvärde på  9  mm. Varken lipping  eller  osteofyter  går  att  finna i 
samband med dessa förändringar. 

Ett lårben med komplett lårbenshals valdes ut för att mäta bendensitet. Denna mätning visade ett T-score -0,0. Detta 
innebär  att  individen  låg  precis  på  gränsen  för  vad  som  kan  ses  som  osteopeni.  Dock  var  dessa  ben  väldigt 
fragmenterade så av denna anledning har mätningen valts att exkluderas ur studien. Andra ben som hade varit lämpliga 
för denna typ av mätningar ej fanns närvarande hos individer.

Både vänster skenben och vänster vadben uppvisar små benutväxter, liknande knölar. Dessa är lokaliserade proximalt 
på diafysen, varje ben uppvisar varsin utväxt. Utväxterna mäter inte mer än ca 1 cm. Vad dessa utväxter kan bero på är 
oklart. Det uppvisar inget aggressivt utseende som skulle indikera en pågående patologisk reaktion. Vad det här kan vara 
fråga om är påverkade muskelfästen. 

7.6. Grav 49
Kön: Kvinna Ålder: 40-50 år (Middle Adult) KL: ?

Könsbedömning  utfördes  endast  på  bäckenben  då  detta  var  det  enda  könsindikerande  benelement  som  fanns 
tillgängligt. Bäckenbenet uppvisade uteslutande kvinnliga drag och individen bedöms till Kvinna. 

Åldersbedömningen  kunde,  precis  som  könsbedömningen,  endast  utföras  på  bäckenbenet,  på  utseendet  av  facies 
auricularis. Individen bedöms varit mellan 40 och 50 år gammal och placeras i åldersgruppen Middle Adult. 

Kroppslängd kunde hos denna individ ej beräknas då hela rörben saknades. 

Kvinnans tandhälsa kunde inte registreras, då både under- och överkäke saknades.

På två olika kotor påträffades intryckningar på kotkroppen som identifieras som Schmorl's noder. De påverkade kotorna 
är en halskota och en bröstkota. Schmorl's noder noteras vanligtvis inte på halskotor. Storleken på intryckningarna visar 
ett genomsnitt på 7,1 mm. Bröstkotan uppvisar även lipping.
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Ytterligare en förändring har noterats på två ländkotor, kotorna uppvisar samma typ 
av förändring. Vid första anblick ses främst en förekomst av osteofyter. Vid närmare 
titt  så  kan  även  eburnation  noteras.  Eburnationen  är  lokaliserad  till  den  dorsala 
kanten på kotkroppen, kotorna är ej angränsande till  varandra,  och båda uppvisar 
detta på den superiora ytan, detta betyder alltså att de ytor som här påträffats ej har 
påverkat varandra, utan det är då sannolikt att flera kotor varit inblandade (se figur 
28). Det är möjligt att disken som har legat mellan kotorna har brutits ner till den grad 
att kotorna har legat mot varandra, ben mot ben. Det är endast på detta vis som 
eburnationen  inom  detta  område  hade  kunnat  uppstå.  Utöver  eburnationen  och 
osteofyterna syns också en uppluckring av ledytorna, både makro- och mikroporositet 
är här närvarande. Dessa tre karaktärer tillsammans är vad som är karaktäristiskt för 
osteoartritis.

7.7. Grav 50
Gravnummer 50 beskrivs i gravförteckningen (Forsström, 1968) att ha bestått av en 
fragmenterad träkista. Det har också noterats att flera gravar påträffades ovanpå grav 
50. I denna studie uppmärksammades det att det fanns två olika individer närvarande 
i graven då benelementen tydligt uppvisade olika kön. Urskiljningen mellan individen i 
grav 50A och grav 50B gjordes på incisura ischiadica major samt på facies auricularis, 
dessa uppvisade olika kön och åldrar.  Det valdes i  denna studie att skilja  på individerna där det var möjligt.  Dessa 
individer  presenteras  mer  ingående  nedan.  Även  50C,  där  de  ben  som  ej  kunde  bedömas  till  kön  redogörs  för. 
Förekomsten av mer än en individ kan möjligtvis förklaras av de gravar som påträffades ovan grav 50. 

7.7.1. Grav 50A

Kön:  Man Ålder: 25-40 år (Young Adult) KL:?

Utöver  könsbedömning  på  bäckenbenet  användes  också  underkäke,  tappkota  samt  rörben.  Alla  ben  uppvisade 
uteslutande manligt kön.

Åldersbedömningen utfördes på bäckenben samt på tandslitage. Genom att väga samman  dessa resultat bedömdes 
individens ålder till mellan 25 och 40 år. Individen placeras i åldersgruppen Young Adult. 

Kroppslängden kunde hos denna individ ej beräknas då hela rörben att mäta saknades. 

Alla tänder fanns kvar in situ, det vill säga i sitt ursprungliga läge. Endast ett fåtal angrepp av karies, då occlusala, och 
relativt  svaga,  fanns att  registrera.  Dock fanns det  en stor  mängd tandsten.  Tandsten registrerades  i  hög grad vid 
cementkanten vilket tyder på att plack lagrats här och omvandlats till tandsten. Detta kan ses som en kost-indikator då 
kolhydrater gärna samlas vid cementkanten och skapar beläggningar om inte tandvården är god (Hillson, 1996:259). 
Det förekommer också tandsten occlusalt, detta går att ses främst på molarerna i överkäken, men också i underkäken, 
dock i mildare grad. Individen uppvisar ett utbrett slitage, där premolarerna, både i under- och överkäken, tillsammans 
med framtänderna i båda käkarna är kraftigast påverkade. För en översikt av individens tandhälsa se tabell 9.
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Figur 28. Ländkota uppvisar  
eburnation och nedbrytning.  

Karakteristiskt för osteoartritis.  
Markering visar området som 

uppvisar eburnation. Foto:  
Johanna Andersson



Tabell 9: Översikt av tandhälsan hos individen i Grav 50A

Sl i tage 5 7 9 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 9 7 5 Sl i tage

Karies 3cO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Karies

Tandsten 1crL 1ceLMBO 2ceB 2ceBD 2ceBD 2ceBL 2ceBL 1ceBLD 1ceBL 2ceB 2ceBL 2ceB 2ceB 2ceB 1ceBLO 1cDLO Tands ten

Tandloss ning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tandloss ning

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

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

Tandloss ning 0 0 0 0 0 F 0 0 9 0 0 0 S 0 0 0 Tandloss ning

Tandsten 1ceB 2ceBL 2ceBL 2ceBL 2ceBL 2ceBLM 1ceBL 1ceBL 1ceBL 2ceBL 2ceBL 2ceBL 2ceBL 1ceB 1ceBLD 1ceMBL Tands ten

Karies 0 0 3crD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Karies

Sl i tage 6 6 9 4 4 5 6 6 6 6 5 4 4 9 6 6 Sl i tage

Teckenförklaring:

-: Kan ej registreras p.g.a. tandfrånvaro

Tom ruta: Tand saknas / : Käkben saknas X: Tand finns  L: Lös tand utan alveol
A: Ante mortal tandförlust P: Post mortal tandförlust F: Fragmenterad alveol/tand a -  anlag permanenta dentes
0: Frisk S: Slight M: Medium C: Considerable
Cr– Krona R – Rot o : Occlusalt U- Obestämbart ursprung 
Ce- Cemento enamel B- Buccalt L- Lingualt M- Mesialt D- Distalt

Ett lårben, där lårbenshalsen var intakt, mättes för osteoporos. Mätningen 
visade ett T-score 0,5 (se figur 29). Detta värde tyder på en normal bentäthet 
där frakturrisken inte är förhöjd. 

Flera av denna individs ben uppvisade skeletala förändringar.  Både höger 
och vänster skenben och vadben uppvisade vad som såg ut som osteomyelit. 
En  kortikal  förtjockning,  benpålagring  och  ett  oregelbundet  utseende  på 
benets yta var vad som indikerade detta. För att kunna säkerställa denna 
diagnos röntgades dessa ben. Röntgen visade som förväntats en förekomst 
av osteomyelit.

Armbågsbenen uppvisade ett utseende som kunde vara osteomyelit, möjiga 
fistlar såg också ut att vara förekommande. Vid röntgen av detta ben kunde 
en påverkan av den trabekulära, dvs inre, strukturen noteras distalt. I övrigt 
fanns  inga  tecken  på  att  det  här  skulle  förekomma  osteomyelit.  Den 
hålighet som hade tolkats som en fistel gick ej att avgränsas på röntgen så 
kring detta var det svårt att dra några slutsatser (Jennerholm, muntlig källa 
2). Den diagnos som armbågsbenet tilldelas är att det här har förekommit 
en  icke  specifik  infektion.  Det  är  ändå  troligt  att  denna  förändring  är 
osteomyelit, att sätta en diagnos på förändringen är dock vanskligt. 

Höger överarmsben uppvisade vad som såg ut som en förtjockning samt 
benpålagring distalt då den förlorat sin naturliga kurvation och kontur (se 
figur 30). Viss porositet kunde noteras i området. Detta ben röntgades och 
då  kunde  en  kortikal  förtjockning  av  metafysen  noteras.  Vad  som  gett 
upphov till denna förändring är dock svårare att uttala sig om. Det kan vara 
fråga om en påverkan av ett muskelfäste som lett till  det vi här ser hos 
överarmsbenet (Jennerholm, muntlig källa 2). Även periostit kan här vara 
en anledning till denna förändring. 

Två tåben från höger fot uppvisade vad som hade tolkats som osteomyelit. 
Dessa ben röntgades för att urskilja  en påverkan av märghålan. En kortikal 
förtjockning  kunde  här  noteras  och  en  förändring  i  den  trabekulära 
strukturen kunde ses. Osteomyelit eller periostit är möjliga diagnoser för 
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Figur 29. Diagram över individens  
individuella T-score. Värdet befinner sig  
över gränsen för vad som förväntas vid  

osteoporos. 

Figur 30. Röntgenbild av höger överarmsben.  
Pilen visar det påverkade området. Bild: Staffan  

Jennerholm



dessa förändringar. Då inte närmare diagnos går att ställa i detta läget bedöms benen uppvisa icke specifik inflammation 
eller infektion. 

7.7.2. Grav 50B

Kön: Kvinna Ålder: 40-50 år (Middle Adult) KL:?

Könsbedömningen  gjordes  utifrån  utseendet  och  karaktärerna  på  kraniet  och  bäckenbenet.  Även  ett  mått  på 
överarmsbenet kunde tas. Alla resultaten visar kvinnligt kön. 

Åldersbedömningen kunde endast genomföras på en karaktär, facies auricularis på bäckenbenet. Utseendet på ledytan 
bedömdes befinna sig i fas 5-6 enligt referenser i Buikstra & Ubelaker (1994). Kvinnan bedöms vara mellan 40 och 50 år, 
Middle Adult. 

Kvinnans  kroppslängd  kunde  inte  beräknas  då  hela  rörben  saknades.  Tandhälsan  har  hos  denna  individ  ej  varit 
registrerbar då tänder samt käkar saknades. 

På pannbenet från denna individ har en förändring noterats. 
Förändringen är lokaliserad i ögonhålorna, både på höger och 
vänster  sida.  Förändringen  ses  som  både  makro-  och 
mikroporositet  i  ögonhålornas  tak  (se  figur  31).  Detta 
utseendet  är  karaktäristiskt  för  bristsjukdomen  cribra  
orbitalia.  Cribra orbitalia uppstår som ett resultat av anemi, 
järnbrist (Waldron, 2009:136). 

Ofta kan cribra orbitalia förekomma tillsammans med  cribra  
cranii,  dvs  tillsammans  med  en  förekomst  av  porositet  på 
skalltaket externt. Porositet  på skalltaket hos denna individ, 
både  externt  och  internt,  förekommer.  Detta  kan  möjligen 
tyda  på  en  förekomst  av  just  cribra  cranii  (Facchini  et  al, 
2004:126).  En förekomst i  den ringa grad den förekommer i 
detta fall behöver dock inte tyda på ett sjukligt förlopp. Cribra 
orbitalia är ett resultat av en expansion av benmärgen, vilket 
leder till perforeringar i benet. Men för att denna expansion 
kan  ske  måste  först  de  röda  blodkropparna  minska,  både  i 
mängd  och  storlek  (Waldron,  2009:136f).  Järn  är  ett 
nödvändigt ämne för att hemoglobin ska kunna bildas i de nya 
röda blodkropparna i benets märg. Hos en individ med anemi 
blir märgens röda blodkroppar små och tappar sin färg. De får 
en  mycket  kortare  levnadstid  än  hos  en  frisk  individ, 
levnadstiden  halveras.  Det  järn  som  finns  i  de  röda 
blodkropparna  behövs  även  för  att  skapa  nya  blodkroppar, 
detta  resulterar  till  slut  i  att  resurserna blir  utarmade.  Järn 
behövs  även  för  att  nervsystemet  och  immunsystemet  ska 
fungera  korrekt.  Ett  så  viktigt  ämne  som  järn,  kan  leda  till 
negativ  påverkan  på  flera  olika  håll  i  kroppen  (Roberts  & 
Manchester, 2010:226). 

Bristsjukdomar som den här förknippas ofta med undernäring, 
stress, infektioner, parasiter och övriga miljömässiga faktorer, 
såsom  bostadsförhållanden  och  trångboddhet  (Roberts  & 
Manchester, 2010:228).  De skeletala förändringarna som går 
att  se  hos  denna  individ  liknar  de  hos  en  individ  med läkt 
cribra orbitalia som presenterats av Walker et al (2009) (figur 
32). Detta indikerar att det inte är en aktiv process. Hur länge 
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Figur 31. Lesionerna som  påträffats hos individen i grav 45,  
vänster ögonhåla. Foto: Johanna Andersson

Figur 32. ”Läkta” cribra orbitalia lesioner. (Walker et al  
2009:110). Denna figur visar dock en grövre påverkan än vad 

som går att notera hos individen i grav 50B.



sedan det var individen utvecklade dessa lesioner är dock svårt att uttala sig om. Det är uttalat att det endast är under 
barndomen som man ådrar sig denna sjukdom, trots att man som vuxen kan uppvisa den typ av läkta lesioner som ses i 
figur  32 (Roberts & Manchester, 2010:229). En differentiell diagnos till dessa förändringar kan vara skjörbugg (se figur 
33), som bland annat också kan resultera i perforeringar i ögonhålorna och vars förändringar ofta förväxlas med anemi. 
Skjörbugg uppstår  vid  brist  av  vitamin C.  Vanligt  är  då  också  paradontala  förändringar  som uppstår  då  tandköttet 
irriteras och blöder samt att tandlossning är vanligt (Waldron, 2009:132. Roberts & Manchester, 2010:235f). Då inga 
käkar finns närvarande i materialet är det svårt att uttala sig om dess förekomst. Vid skjörbugg påverkas kroppen bland 
annat  genom  att  bennedbrytning  ökar,  kapilära  blödningar,  blödningar  under  benhinnorna  samt  smärta  i  leder. 
Obehandlad skörbjugg  ledde ofta till döden då den innebar påfrestningar på hjärtat. Radiografiskt är osteoporos ett 
tecken på denna sjukdom (Waldron, 2009:132). Om man endast ser till de olika sjukdomarna och de perforeringar man 
där  skulle  finna i  ögontaket är det min åsikt  att  de perforeringar  som individen i  grav 50B uppvisar liknar  de som 
förekommer vid skörbjugg. Men att ställa denna diagnos utan vidare studier vore vanskligt då det fortfarande finns 
många frågetecken gällande skörbjugg och dess uttryck. Samt att det vid skörbjugg hade förväntats mer ny benbildning 
(Waldron, 2009:132f).

Ytterligare en differentiell tolkning av denna sjukdom är att 
perforeringarna  kan  bero  på  diagenes.  Diagenes  är  den 
naturliga nedbrytningsprocess som sker i benet. Detta kan 
också resultera i en perforering av det kompakta benet. 

Vidare diagnos kring denna förändring går inte att ställa då 
skeletala förändringar på övriga benelement hade varit att 
föredra då detta hade säkerställt diagnosen. Men då vi här 
finner porositet i ögonhålorna samt svag porositet på tabula 
externa,  kan man här  tala  om en eventuell  förekomst  av 
cribra orbitalia och cribra cranii.

7.7.3. Grav 50C

De benelementen som inte gick att knyta till individ och kön i grav 50 registrerades och fördes in i en lista för Övriga ben, 
se bilaga 13:1 för benlistor. Detta var till största del ben som inte uppvisar könskaraktärer, såsom kotor, revben samt 
fragment av rörben. Bland dessa övriga ben har det dock 
påträffats  skeletala  förändringar.  Det  anpassas  inga 
metoder på denna individ då det inte går att utesluta om 
de benelement som har placerats här tillhör grav 50A eller 
50B.  Dock är det ändå viktigt att inkludera den i studien då 
den  uppvisar  skeletala  förändringar,  som  är  av  vikt  för 
studiens frågeställningar. 

Schmorl's noder har påträffats bland dessa ben. Fem kotor 
är  påverkade,  fyra  bröstkotor  och  en  ländkota. 
Intryckningarna  uppvisar  ett  medelvärde  på  15,  5  mm, 
vilket för att vara Schmorl's måste ses som relativt stort. 
Varken lipping eller osteofyter har dock påträffats.

Ett övertaligt rörben har påträffats som uppvisar skeletal 
påverkan.  Detta  ses  hos  den  proximala  delen  från  ett 
lårben.  Lårbenskulans  vertikala  diameter  mäts  till  44,46 
mm,  vilket  tyder  på  ett  manligt  kön.  På  grund  av  den 
komplexitet  som  grav  50  uppvisat,  vilket  också  lett  till 
indelningen i grav A, B och C, gör det svårt att veta vart detta lårben egentligen hör hemma då det redan påträffats två 
lårben som tilldelats individen i grav 50A då de stämde väl överens med kön, ålder och sjukdomsbilden. Det är tydligt att  
detta ben inte hör till individerna i grav 50A och 50B då det uppvisar en avvikande färg och textur. På grund av dessa 
orsaker ses det i studien endast som ett övertaligt element, men då det uppvisar spår av mänsklig påverkan är det ändå 
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Figur 34. Lårben. Uppvisar vad som tolkats som huggmärken som 
ådragits ante mortalt. Foto: Johanna Andersson

Figur 33. Porositet i ögonhåla orsakat på grund av skjörbugg.  
Roberts & Manchester. 2010: 235



viktigt att beröra det här. Lårbenet uppvisar tre hugg- märken (se figur 34). Det går att se att dessa märken är ådragna 
ante mortalt, men i vilket samband eller vad som gjort upphov till dessa märken går det ej att spekulera närmare kring. 

7.8. Grav 55
Kön: Kvinna Ålder: 35-50 år (Middle Adult) KL: 163,4 cm

Könsbedömningen kunde utföras på flertalet benelement: kraniet, bäckenben, underkäke, tappkota samt på rörben. 
Somliga  av  de  metriska  metoderna  visade  på  manliga  värden,  även  underkäken  påvisade  manligt  kön.  Men  då 
bäckenbenet, samt kraniet, de som fördelaktigt används vid könsbedömningar, uppvisade tydligt kvinnliga drag, bedöms 
denna individ till kvinna. 

Åldersbedömningen kunde utföras på kraniet, bäckenben samt genom studie av tandslitaget. Genom att väga samman 
och värdera dessa resultat bedömdes individen att befinna sig mellan 35 och 50 år, individen befinner sig då inom 
åldersgruppen Middle Adult. 

Individens kroppslängd kunde beräknas på överarmbenets totala längd. Detta gav en kroppslängd 163,4  ± 4,94 cm. 
Detta är beräknat på ett ben som inte korrelerar med individens längd får denna längd endast ses som en uppskattning 
av individens egentliga kroppslängd. 

Inga tänder påträffades in situ, men vissa av tänderna kunde placeras i sina respektive alveoler. Både i överkäken och i 
underkäken kunde tandlossning och ante mortal tandförlust iakttas. I överkäken fanns det svårigheter med att registrera 
ante mortal tandförlust, då käken var fragmenterad. Retroaktiv aktivitet kunde i vissa fall iakttas i och runt alveolerna. I 
underkäken fanns endast rotrester av premolarerna. Premolarerna uppvisar kraftiga kariesangrepp, även molarerna i 
överkäken uppvisar kraftiga angrepp av karies. Ingen tandsten i underkäken kunde noteras, i överkäken kunde svaga 
grader av tandsten registreras.  Hos de få tänder som kunde registreras sågs ett kraftigt  slitage. För en översikt  av 
individens tandhälsa se tabell 10.

Tabell 10: Översikt av tandhälsan hos individen i Grav 55
Sl i tage - 5 - - - - 7 - 6 7 - - - 7 - - Sl i tage

Karies - 3rM - - - - 0 - 0 0 - - - 1rD - - Karies

Tandsten - 1ceB - - - - 1ceL - 0 1ceL - - - 0 - - Tandsten

Tandlossning / L / / / / F P / / / / / F / / Tandlossning

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

Närvaro X X X X Närvaro

Tandlossning A A A 3 3 A A A A A A 3 3 A A A Tandlossning

Tandsten - - - 0 0 - - - - - - 0 0 - - - Tandsten

Karies - - - 9U 9U - - - - - - 9U 9U - - - Karies

Sl i tage - - - 8 8 - - - - - - 8 8 - - - Sl i tage

Teckenförklaring:

-: Kan ej registreras p.g.a. tandfrånvaro

Tom ruta: Tand saknas / : Käkben saknas X: Tand finns  L: Lös tand utan alveol
A: Ante mortal tandförlust P: Post mortal tandförlust F: Fragmenterad alveol/tand a -  anlag permanenta dentes
0: Frisk S: Slight M: Medium C: Considerable
Cr– Krona R – Rot o : Occlusalt U- Obestämbart ursprung 
Ce- Cemento enamel B- Buccalt L- Lingualt M- Mesialt D- Distalt

Schmorl's noder och osteofyter har noterats på två bröstkotor där intryckningarna uppvisar en medelstorlek omkring 
15,5 mm i diameter, vilket är relativt stort. Kraftiga osteofyter och lipping har även noterats på en ländkota.

De förändringar som förekommer visar en sjukdomsbild som talar för osteoartrit. Spår av detta synes så tidigt i kotraden 
som på den första halskotan, ringkotan (atlas), och så sent som i ländryggen. 

Ringkotan uppvisar eburnation på- och uppluckring av  fovea dentis, samt benpålagring omkring denna. Detta är tre 
utseenden som tillsammans talar för en förekomst av osteoartrit.  Ytterligare fem halskotor uppvisar mycket tydliga 
tecken på denna sjukdom (se figur 35).
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Lårben, vars lårbenshalsar var intakt, valdes ut för mätning av bendensitet. Både vänster och höger lårben mättes. 
Mätningen av vänster lårben visade T-score på 2,2, vilket visar en bra och normal bentäthet. Frakturrisken är inte 
förhöjd. Figur 36 visar att värdet befinner sig över vad som kan förväntas för individens ålder. Figur 37 visar mätningen 
av höger ben, där ett T-score 0,5 presenteras, ett värde som kan förväntas för individens ålder. Detta T-score indikerar 
ej heller osteoporos, eller osteopeni. En förklaring till varför de olika värdena skiljer sig från varandra är den problematik 
som de tafonomiska skadorna på benen kan ge upphov till. 

Tabula interna uppvisar porositet på höger hjässben. Svag mikroporositet går också att notera på tabula externa. Dessa 
områden med porositet uppvisar ej det utseende som förekommer naturligt eller de som förekommer vid meningit, dvs 
i  båda fallen avgränsade tydliga  intryckningar.  Hos  denna individ är det istället  områden med makroporositet  som 
förekommer. Detta har också noterats internt på nackbenet, där också spår av porositet syns på tabula externa. Vad 
detta beror på är svårt att närma sig. Inga spår av anemi går att urskilja i ögonhålorna så att det här skulle vara fråga om 
en anemi är inte troligt. Den interna porositeten kan bero på en inflammation av benhinnan, men att det har varit en 
akut inflammation, som indikerar hjärnhinneinflammation, kan vara svårt att dra slutsatser kring. Diagnosen kring denna 
förändring blir icke specifik periostit. Detta skulle vara naturliga förändringar i benets struktur, detta förkastas dock då 
det här går att se en aktiv retroaktiv process. 

Individens armbågsben uppvisar en skeletal förändring. Detta ses som i form av retroaktiv aktivitet i armbågsleden. 
Endast ett mindre och begränsat område är påverkat i form av en uppluckring. Dock är armbågsutskottet fragmenterat 
så då det här saknas delar av benet är det också möjligt att förändringen inte studeras i sin helhet. Då förändringen är så  
liten och då det saknas annan skeletal påverkan är det svårt att uttala sig om vad som gett upphov till denna förändring. 
Det utseende förändringen uppvisar stämmer överens med den som påträffas vid osteoartrit, då detta tidigare noterats 
hos individen är detta inte en omöjlighet. Men då denna aktivitet är det enda som noterats som sjuklig process på 
armbågsbenet går vidare slutsatser angående förändringen ej att dras. 
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Figur 36. Mätning av vänster lårben Figur 37. Mätning av höger lårben

Figur 35. Halskotor. Uppvisar spår av osteoartrit.  
Foto: Johanna Andersson



Individen uppvisar vad som i tidigare undersökningar av individerna från Ny Varberg (Sandberg, 1964. Andersson, 2011), 
har kallats kärlfåror. Detta tar sitt uttryck i form av horisontella spår, intryckningar, tvärs över benets diafys. Detta har 
uteslutande noterats ventralt på skenben, dvs det som utgör vårt smalben. Dessa intryckningar tros uppstå genom att 
blodkärl  ligger  mot,  eller  nära,  benet  och  där  de  ligger  skapar  irritation.  Skenbenets  utsatta  läge  för  skador  och 
temperaturförändringar kan också ha en roll i detta. Närmare vad detta beror på eller hur det har påverkat individen går 
i detta läget ej att bedöma. 

Ett icke metriskt särdrag har noterats hos denna individ. Närmare bestämt sutura metopica. Detta har också iakttagits 
hos mannen i grav 39. Att icke metriska särdrag är släktskapsindikerande vet vi, men att diskutera ett släktband mellan 
dessa två individer vore vanskligt. 

7.9. Grav 56
Kön: ? Ålder: 10-15 år (Adolescent) KL: ?

Könsbedömning valdes att ej utföras på grund av individens ringa ålder. 

Åldersbedömningen genomfördes genom studie av tandframbrott,  mätning av rörben samt genom jämförelse med 
referensmaterial med känd ålder vid osteologilaboratoriet på Högskolan på Gotland. Tandframbrottet indikerade en 
ålder  mellan  10  och  12  år  och  längden  på  överarmsbenet  visade  en  ålder  över  5,5  år.  Jämförelsen  med 
referensmaterialet gav en ålder mellan 5 och 10 år. Då dessa metoder ej kändes tillräckliga för att bedöma individens 
ålder gjordes också en jämförelse med individen i grav 36C som är bedömd till mellan 10 och 20 år men som uppvisar 
nästan samma storlek som individen i denna grav. Individen har ej bedömts till samma ålder som individen i grav 36C, 
inga av de övriga metoderna uppvisar en så hög ålder som 20 år. Åldern bedöms vara mellan 10 och 15 år, som stämmer 
väl överens med individens tandframbrott. Individen placeras i åldersgruppen Adolescent. 

Kroppslängd utfördes inte på denna individ på grund av dess ringa ålder.

Individen uppvisar både mjölktänder samt anlag för permanenta tänder. De anlag som förekommer är för premolarerna 
i överkäken samt för tre av visdomständerna. Tandsten har ej funnit närvarande hos individen och endast ett angrepp av 
karies har noterats, dock här i en svag grad. Tandslitaget är relativt kraftigt för en individ i denna ålder. För en översikt 
av individens tandhälsa se tabell 11.

Tabell 11: Översikt av tandhälsan hos individen i Grav 56
Sl i tage - - 3 2 2 0 - - 0 0 0 2 3 5 1 0 Sl i tage

Karies - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 Karies

Tandsten - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 Tandsten

Tandlossning - - F F F / - - / / / F F F / / Tandlossning

Närvaro X X+a X+a a X X a X+a X+a X X a Närvaro
Maxilla DX 3M 2M 1M 2P 1P C 2I 1I I1 I2 C P1 P2 M1 M 2 M 3 Maxilla SIN
Mandibula DX 3M 2M 1M 2P 1P C 2I 1I I1 I2 C P1 P2 M1 M 2 M 3 Mandibula SIN

Närvaro a X X X X X X X X X X X a Närvaro

Tandlossning 0 0 / / - / F F F F - - F 0 0 F Tandlossning

Tandsten 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 Tandsten

Karies 0 1ceB 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 Karies

Sl i tage 0 2 3 2 - 1 1 1 1 1 - - 2 3 2 0 Sl i tage

Teckenförklaring:

-: Kan ej registreras p.g.a. tandfrånvaro

Tom ruta: Tand saknas / : Käkben saknas X: Tand finns  L: Lös tand utan alveol
A: Ante mortal tandförlust P: Post mortal tandförlust F: Fragmenterad alveol/tand a -  anlag permanenta dentes
0: Frisk S: Slight M: Medium C: Considerable
Cr– Krona R – Rot o : Occlusalt U- Obestämbart ursprung 
Ce- Cemento enamel B- Buccalt L- Lingualt M- Mesialt D- Distalt

43



7.10. Grav 57
Kön: Man Ålder: 40-60 år (Middle-Old Adult) KL: 171,95 cm

Könsbedömning utfördes på bäckenben, korsbenet samt genom mätningar av rörben. Alla dessa metoder visade tydligt 
ett manligt kön. 

Åldersbedömning kunde endast utföras på facies auricularis. Ledytan uppvisade ett utseende som överensstämde med 
fas 5-7 enligt Buikstra & Ubelaker (1994). Detta tyder på ålder mellan 40 och 59 år. 
Åldern har bedömts till  mellan 40 och 60 år, mannen placeras inom åldergruppen 
Middle-Old Adult. 

Kroppslängden har beräknats på strålbenet. Detta är inget ben som korrelerar med 
en individs kroppslängd, men då det var det enda kompletta rörben som fanns att 
tillgå för mätning får resultatet ses som en uppskattning av individens kroppslängd. 
Mätningen resulterade i kroppslängden 171,95 ± 4,98 cm. 
Både under-  och överkäken saknas,  samt tänder,  och tandhälsan har inte kunnat 
registreras.

Bland de skeletala förändringarna som påträffats hos denna individ finns två fall av 
Schmorl's  noder.  De  påverkade  kotorna  är  en  bröstkota  och  en  ländkota. 
Intryckningarna uppvisar ett medelvärde omkring 13,5 mm. Ländkotan uppvisar även 
lipping. Bland två andra kotor, som dock inte uppvisar Schmorl's noder, har även 
lipping, osteofyter påträffats.

En  bröstkota  uppvisar  mycket  kraftig  benpålagring  på  superiora  facies  
intervertebralis  (se figur 38).  Även viss skeletal påverkan ser vi  på vänster sida av 
kotkroppen  (se  figur  39).  Superiora  facies  intervertebralis ska  normalt  sett,  hos 
levande  individer,  täckas  av  en  kotdisk.  Att  det  här  då  kan  vara  fråga  om  en 
kalcificerad kotdisk är en tanke. Detta är dock ovanligt, men det kan bland annat 
uppstå vid sjukdomen alkaptonuria, där benen uppvisar ochronosis. Alkaptonuria är 
en ovanligt och genetisk sjukdom. Den är mer vanligt förekommande hos män, den 
förknippas i vissa fall med individer i hög ålder. Sjukdomen är vanligare i områden 
omkring Slovakien och Dominikanska republiken än i andra länder. 

Alkaptonuria  innefattar  flera  av  kroppens system och resulterar  i  en  blå-gul-svart 
missfärgning av huden, urinen, ligament och senor. Detta sker utöver den destruktiva 
sekundära  påverkan  som  sker  på  många  av  kroppens  organ,  exempelvis  hjärtat. 
Ledernas brosk skadas genom syror angriper det under en längre period. Detta leder 
till kraftig mekanisk attrition och nedbrytning av leden. Leder och brosk skadas och 
missfärgas  och  på  sikt  sker  detta  också  på  benen  (Gladykowska-Rzeczycka  & 
Czerwinski, 1999:307). 

Hos levande människor finns flera symptom för denna sjukdom, men i paleopatologin 
syns den i form av förändringar i kalcificeringen och i form av missfärgningar. Hos 
intervertebrala leder kan vid alkaptonuria ett utplanat utseende, sklerotisk påverkan 
samt  brister  i  kalciumtillförseln  iakttas  (Gladykowska-Rzeczycka  &  Czerwinski, 
1999:308). 

Om  det  var  alkaptonuria  individen  uppvisade  vore  mörkfärgningar  att  förväntas, 
vilket  vi  faktiskt  till  viss  del  också  ser  hos denna individ.  Detta förekommer dock 
endast uttalat hos en kota.  Att det bara är en kota som är såhär kraftigt påverkad 
skapar en del svårigheter gällande diagnostiseringen. Då inte hela kotraden finns att 
registrera hos denna individ går det inte heller att utesluta att de kotor som saknas 
faktiskt uppvisar liknande förändringar. Det går dock inte heller att ställa alkaptonuria 
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Figur 38. Bröstkota. Uppvisar  
benpålagring som möjligen kan bero 
på en förkalkning av kotdisken. Foto:  

Johanna Andersson

Figur 39. Bröstkota. Utöver  
benpålagring på superiora facies  
intervertebralis uppvisas också  

benpålagring på sidan av kotkroppen.  
Foto: Johanna Andersson



som diagnos då fler indikatorer hade varit att föredra. Det faktum att vi hos denna individ inte ser några andra typer av  
degenerativa förändringar i några av de större lederna är något som också talar emot denna diagnos. Andra sjukdomar 
som man bör ha i åtanke är spondylosis ankylopoetica och störningar i kalciumomsättningen (Gladykowska-Rzeczycka & 
Czerwinski, 1999:314).

Då det inte gick att komma vidare i fråga om diagnostiserigen av den förändring en av individens bröstkotor uppvisar, 
rådfrågades Staffan Jennerholm, röntgenläkare,  Anna Kjellström och Carola Liebe Harkort, filosofie doktorer i osteologi. 
Jag uppmärksammades då på att det kan ske en förkalkning av disken, och att detta hos en individ från ett osteologiskt 
material möjligen kunde te sig som en förbening (Jennerholm muntlig källa 2). Då benpålagringen som påträffats på 
kotan i fråga uppvisar en annorlunda struktur än vad en normal benpålagring skulle göra, kan detta vara en möjlighet. 
Förkalkningar av denna typ är inte vanliga, men de kan uppstå hos äldre individer där en nedsatt rörlighet och aktivitet, 
på grund av den höga åldern, har satt igång en degenerande cirkel. Delar av kotorna som då är inaktiva kan påverkas av 
osteoporos och förkalkning (Kjellström, muntlig källa 5). Denna tolkning stämmer också överens med individens ålder, 
då  mannen befinner  sig  inom åldersgruppen  MOA.  Med tanke på  detta  så  är  ankyloserande  spondylit en  tänkbar 
diagnos. Här sker en påverkan av brosket och den synoviala delen av en led. Detta kan leda till erosion och fusion. Även 
en ossifikation, förbening och sammanväxning,  av mellan kotorna liggande ligament och diskar kan ske (Roberts & 
Manchester, 2010: 158). 

Då det bara är en kota som uppvisar detta utseende är denna diagnos dock svår och vansklig att ställa. Vad jag dock kan 
säga i detta läge är att det troligtvis har skett en förkalkning av kotans disk, vad som gett upphov till denna förkalkning 
är dock svårare att uttala sig om. Sjukdomar som exempel ankyloserande spondylit, också kallat Bechterews sjukdom, 
kan ge upphov till förändringar likande detta. Fler benelement som hade uppvisat denna patologiska förändring hade 
varit att föredra. 

Båda individens lårben var kompletta. Benen mättes gällande bendensitet. Mätningen av vänster lårben visade T-score 
på 2,1 vilket är ett normalt värde (se figur 40). Frakturrisken är ej förhöjd. Mätningarna av höger lårben visade ett något 
lägre T-score- 1,3 (se figur 41). Detta är dock fortfarande inom vad som är normalt, och vi finner ej heller här en förhöjd 
frakturrisk.  Att lårbenen visar olika värden kan bero på tafonomisk påverkan. För att få ett bättre resultat gällande 
individens  bentäthet  hade  det  varit  fördelaktigt  att  mäta  ett  strålben,  för  att  se  vilket  värde  den  mätning  bäst 
korrelerade med, och på detta sätt nå ett mellanvärde. I denna grav finns ett komplett strålben, men strålbenen i graven 
indikerar två olika individer så det inte går att utesluta att benet egentligen tillhör en annan individ. Därför har inga 
ytterligare bendensitetsmätningar gjorts. 

Höger nyckelben uppvisar aktivitetsspår i form av en uppluckring av muskelfästet impressio ligamenti costocalvicularis. 
Detta tyder på en upprepad rörelse i höger axelled, vilket kan tyda på att individen var högerhänt. Vad som exakt har 
lett till denna förändring är det dock svårt att uttala sig om. 
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Figur 40. Bendensitets mätning av vänster lårben. Figur 41. Bendensitetsmätning av höger lårben. 



Tre av individens revben uppvisade frakturer. När dessa sedan läkt samman hade en viss förtjockning av revbenet skett 
och  en viss  överlappning.  Även gropar,  som kan vara  läkta  abscesser  kunde noteras  på  två  av  dessa.  Även  dessa 
röntgades för att närmare kunna studera förändringen i fråga. På röntgen uppvisade revbenen komplett läkta frakturer. 
Att en fraktur också läker med viss ny benbildning är inget konstigt. De små håligheterna kan dock indikera en infektion 
vid läkningsprocessen (Jennerholm, muntlig källa 2). 

7.11. Grav 59
Kön: Kvinna Ålder:35-55 år (Middle Adult) KL: ?

Könsbedömningen baserades  på  morfologiska  karaktärer  på  bäckenben,  kranium,  underkäke,  tappkota  och rörben. 
Både manliga och kvinnliga drag förekom. Både kraniet och bäckenbenet, samt mätningarna av tappkotan visade tydligt 
på ett kvinnligt kön. Individen bedömdes till Kvinna.

Åldersbedömningen utfördes på kraniet och tändernas slitage. Då tändernas slitage kan ha med andra faktorer än ålder 
att göra, var det suturernas fusionering som hade en mer styrande roll i fråga om åldersbedömningen. Individen bedöms 
vara mellan 35 och 55 år gammal, kvinnan placeras inom åldersgruppen Middle Adult. 

Kroppslängd kunde hos denna individ ej beräknas då hela rörben saknades. 

Endast två tänder i underkäken och en i överkäken kunde registreras (se tabell 12). Endast alveoler från vänster sida i 
underkäken  påträffades  där  många  av  tänderna  förlorats  ante  mortalt.  Alla  tre  tänder  uppvisade  beläggningar  av 
tandsten, medan endast andra kindtanden i vänster underkäke uppvisade karies. Kariesangreppet var dessutom kraftigt 
och uppvisade en kavitet.  För en översikt av individens tandhälsa se tabell 12. 

Tabell 12: Översikt av tandhälsan hos individen i Grav 59
Sl i tage - - - - - - - - - - - - - - - 2 Sl i tage

Karies - - - - - - - - - - - - - - - 0 Karies

Tandsten - - - - - - - - - - - - - - - 3crBO Tandsten

Tandloss ning / / / / / / / / / / / / / / / L Tandlossning

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

Närvaro X X Närvaro

Tandloss ning / / / / / F A A A A A A A A F / Tandlossning

Tandsten - - - - - 1ceM - - - - - - - - 2rD - Tandsten

Karies - - - - - 0 - - - - - - - - 5ceB - Karies

Sl i tage - - - - 5 - - - - - - - - 6 - Sl i tage

Teckenförklaring:

-: Kan ej registreras p.g.a. tandfrånvaro

Tom ruta: Tand saknas / : Käkben saknas X: Tand finns  L: Lös tand utan alveol
A: Ante mortal tandförlust P: Post mortal tandförlust F: Fragmenterad alveol/tand a -  anlag permanenta dentes
0: Frisk S: Slight M: Medium C: Considerable
Cr– Krona R – Rot o : Occlusalt U- Obestämbart ursprung 
Ce- Cemento enamel B- Buccalt L- Lingualt M- Mesialt D- Distalt

Den enda skeletala förändringen som påträffats hos denna individ är Schmorl's noder. Detta har noterats i fyra fall, på 
en bröstkota och tre ländkotor. Intryckningarna uppvisar ett medelvärde på 13,7 mm i diameter. För registrering av 
Schmorl's noder, se bilaga 13:3.
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7.12. Tidigare undersökta gravar
Dessa individer har redan analyserats av Andersson i kandidatuppsatsen ”De sjukaste överlever. En osteologisk studie av  
nio gravlagda individer från karmeliterklostret i Ny Varberg” (2011), därför kommer endast en kort redogörelse göras 
nedan. 

7.12.1. Grav 32

Kön: Man Ålder: 25-35 år (Young Adult) KL: ?

Individen  könsbedömdes  till  man  genom morfologiska  karaktärer  på  underkäke,  bäckenben samt  genom metriska 
metoder.

Åldersbedömningen visade en ålder mellan 25 och 35 år, vilket placerar individen inom åldersgruppen Young Adult. 

Denna individs kroppslängd kunde ej beräknas då det saknades hela rörben. 

Tandhälsan  hos  individen  kunde  endast  registreras  i  underkäken,  överkäken  med  tänder  saknades  i  materialet.  I 
underkäken noterades tandsten och karies, dock i svaga grader. Dock uppvisar individen ett relativt kraftigt slitage samt 
en periapikal förändring på vänster sida i käken (Andersson, 2011:29). 

De skeletala förändringar som har kunnat registreras hos denna individ är dels den påträffade periapikala förändringen i 
underkäken, dels Schmorl's  noder på sex olika bröstkotor samt på en ländkota. En aktivitetsrelaterad förändring på 
nyckelbenet  har  också  registrerats.  Vänster  bäckenben uppvisar  osteoartrit  i  höftgropen  och  vänster  skenben  och 
vadben uppvisar osteomyelit,  som möjligen kan ha uppstått ur en infektion eller ur ett utläkt benbrott (Andersson, 
2011:29ff).

7.12.2. Grav 38

Kön: Man Ålder: 30-45 år (Middle Adult) KL: 172,5 cm

Könsbedömningen  utfördes  på  kraniet,  bäckenbenet  samt  genom  metriska  metoder.  Kraniet  uppvisade  ett  fåtal 
kvinnliga karaktärer, men övriga metoder påvisade ett manligt kön, bland annat  bäckenbenet. Individen bedömdes 
därav till Man. 

Åldersbedömningen  gav  en  ålder  mellan  30  och  45  år,  detta  genom  att  väga  samman resultaten  från  suturernas 
fusionering, utseendet av facies auricularis på bäckenbenet samt individens tandslitage . 

Kroppslängden beräknades på strålbenet, inga andra hela rörben fanns tillgängliga. Mätningen gav  kroppslängden 172,5 
cm.

Mannens tandstatus var inte god.  Individen uppvisade mycket ante mortal  tandförlust,  kraftigt  tandslitage,  mycket 
karies samt en periapikal förändring registrerades (Andersson, 2011:32f). 

Skeletala förändringar påträffades i ögonhåla, underkäke, tre bröstkotor, strålbenet, armbågsbenet, samt både höger 
och  vänster  skenben  och  lårben  (Andersson,  2011:33).  Diagnoser  som  denna  individ  tilldelades  var  granulom  i 
underkäken,  Schmorl's  noder  på  bröstkotor,  benhinneinflammation  av  lårben  och  skenben,  osteomyelit  hos 
armbågsbenet  och  aktivitetsrelaterad  påverkan  av  muskelfästen  på  strålbenet  (Andersson,  2011:49ff).  Flertalet 
förändringar gick inte att diagnostisera utan orsaken till förändringarna kunde endast diskuteras. Möjligen kan det vara 
brucellosis eller cancer som sågs på bröstkotor samt en möjligt infekterad synnerv som skapat intryckning i ögonhålan, 
en differentiell tolkning av denna förändring kan vara en godartad tumör (Andersson, 2011:50). 
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7.13. Sammanfattning av den osteologiska analysens resultat
Under arbetet påträffades såväl män som kvinnor i olika åldrar, även barn begravdes på kyrkogården. Tabell 13 visar en 
sammanställning av studiens metodresultat och figur 42 visar i diagramform köns- och åldersfördelningen. 

Tabell 13: Översikt över studiens metodresultat. Antalet skeletala förändringar är beräknat på antalet ben som uppvisar patologisk  
påverkan

Grav Kön Ålder Åldersgrupp Kroppslängd Skelettala förändringar (n)
32 Man 25-35 år YA - 12

36A Kvinna? 30-45 år MA - 5
36B ? 0,5 -2 år I - 3
36C ? 10-20 år A - 1
37 Man 35-55 år MA - 3
38 Man 30-45 år MA 172,5 cm 11
39 Man 35-50 MA - 8
43 Man? 40-60 år MOA - 4
45 Kvinna 35-55 år MA 167,0 cm 8
49 Kvinna 40-50 år MA - 7

50A Man 25-40 år YA - 7
50B Kvinna 40-50 år MA - 1
55 Kvinna 35-50 år MA 163,4 cm 10
56 ? 10-15 år A - 0
57 Man 40-60 år MOA 171,95 cm 9
59 Kvinna 35-55 år MA - 4

En sammanställning av köns-  och åldersfördelningen har  gjorts  (se  figur  42). Där går att  utläsa  att  inga individer i 
åldersgruppen OA har påträffats. En anledning till  frånvaron av den åldersgruppen kan vara den sammanslagning av 
åldersgruppen Middle Old Adult och Old Adult  som tillsammans har bildat åldersgruppen MOA. Detta gjordes för att 
underlätta själva åldersindelningen. Detta kan ha lett till att de äldsta individerna följaktligen placerats i åldersgruppen 
MOA istället för i OA. I studien har annars alla vuxna åldersgrupper, utöver OA, funnits representerade. 

Det har också framkommit att kvinnor endast har förekommit inom 
åldersgruppen  Middle  Adult  (MA).  Bland  barnen  är  det  dock  två 
åldersgrupper  som  ej  finns  representerade,  åldersgrupperna  Fetal 
(<0  år)  och  Children  (3  -  12  år).  Frånvaron  av  den  yngsta 
åldersgruppen kan bero på tafonomiska orsaker då skelett av unga 
individer  inte  bevaras  så  bra  i  jämförelse  med  vuxna  skelett. 
Avsaknaden av åldersgruppen Children är dock mer svårförklarad, då 
vi  i  studien  påträffat  en  individ  inom  gruppen  Infans  (0-3  år). 
Individen har bevarats väl,  och då kan man inte dra slutsatsen att 
frånvaron av  Children  även  beror  på  tafonomiska  orsaker  dock  är 
tafonomiska orsaker aldrig något mankan utesluta. Utöver köns och 
åldersfördelning  har  även  tandhälsa  och  skeletala  förändringar 
studerats. 
För att skapa en översiktlig bild över vilka olika sjukdomstyper som 
förekommit i studien sammanställdes dessa resultat i  diagramform 
(se  figur  43). Det  är  antalet  benelement  som  uppvisar  skeletala 
förändringar  som har  beräknats.  De  olika  skeletala  förändringarna 
har grupperats enligt  degenerativa,  infektiösa och inflammatoriska, 
ledsjukdomar, trauma, aktivitetsrelaterade (MSM) och periapikala. 
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Figur 42. Sammanställning över studien resultat  
gällande köns- och åldersfördelning. Vi kan av detta 

utläsa att kvinnor endast finns närvarande inom 
åldersgruppen MA, medan männen finns  

representerade inom alla de vuxna åldersgrupperna. 



Vissa svårigheter uppstår dock vid denna typ av kategorisering av 
skeletala  förändringar,  då  exempelvis  en  infektion  kan  ha  sitt 
ursprung i ett trauma. I vilken grupp ska man då välja att placera 
sjukdomen? I dessa fall så har dessa valts att placeras efter den 
förändringen som var den mest primär vid dödstillfället. Om en 
fraktur  har  läkt,  och  det  vid  läkningstillfället  har  uppstått  en 
infektion, då klassificeras denna förändring som en infektion och 
inte ett trauma. Traumat tas också med i beräkning men det ses 
inte som den primära förändringen. 

Överrepresentation kan också uppstå då jag har valt  att räkna 
antalet patologiskt påverkade ben för varje individ. Detta sker då 
exempelvis degenerativa förändring, såsom Schmorl's noder, ofta 
förekommer  på  flertalet  kotor  hos   samma  individ.  En 
överrepresentation  av  denna  grupp  sker  i  dessa  fall.  Detta  är 
något man måste ha i åtanke vid tolkningen av sammanställning 
av  de skeletala förändringarna i  materialet.  På  grund av  detta 
ingår ej karies, tandsten och tandlossning  i sammanställningarna 
av förekomsten av skeletala förändringar, då dessa förekommer i 
så höga grader. 

Figur 44 visar hur fördelningen av de olika sjukdomsgrupperna är 
fördelade i de olika åldersgrupperna. Här ingår dock  tandsten, 
karies och tandlossning i sammanställningen.

I detta fall är förekomsten endast beräknad på en förändrings 
förekomst  hos  individen,  dvs  inte  på  antalet  påverkade 
benelement. Av figuren kan man utläsa att det är åldersgruppen 
Middle Adults (MA) som uppvisar flest skeletala förändringar. 

Viss problematik finns vid denna typ av uppdelning. Av figuren 
kan det exempelvis utläsas att åldersgruppen Middle Old Adults 
(MOA) uppvisar väldigt få förändringar, vilket kanske är aningen 
förvånande med tanke på att individer inom denna åldersgrupp 
borde uppvisa fler degenerativa förändringar på grund av deras 
höga  ålder.  Problematiken  ligger  här  i  att  det  endast  är  två 
individer  som  har  kunnat  bedömas  till  denna  åldersgrupp. 
Samma sak gäller åldersgruppen Middle Adult (MA) som ser ut 
att  visa  flest  skeletala  förändringar.  Denna  åldersgrupp  är 
vanligast förekommande i studien. 

Det är viktigt att vara medveten om hur åldersfördelningen ser 
ut, för detta hänvisas till figur 42. 

Gällande de skeletala  förändringarna kan vi  utläsa  att  det  är 
åldersgruppen  Middle  Adult  (MA)  som  uppvisar  flest  typer  av  skeletala  förändringar.  Inom  MA  förekommer  alla 
grupperna av skeletal påverkan, medan Infans (I) endast uppvisar två grupper, Adolescent (A) tre grupper, Young Adult 
(YA) åtta grupper och Middle Old Adult (MOA) uppvisar fyra olika typer av skeletal påverkan. 
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Om individernas olika kön tas med i beräkning vid förekomsten av skeletala förändringar kan det urskiljas att det hos 
männen  förekommer  både  flera  fall  av  aktivitetsspår  (MSM)  samt  trauman  (se  figur  45).  Detta  är  två  typer  av 
förändringar  som inte  finns  representerade hos  kvinnorna (se  figur  46).  Detta  är  inte  förvånande då det  finns  ett 
generellt  antagande att  män är mer aktiva och utför mer slitsamt kroppsarbete.  Karies,  tandsten och tandlossning 
förekommer i liknande grader hos båda könen. 

Det går också att utläsa att kvinnorna uppvisar fler fall av degenerativa förändringar medan männen uppvisar fler fall av 
infektiösa och inflammatoriska förändringar. Ledsjukdomar är dock 
lika vanligt hos båda könen. Det är  endast hos kvinnor vi finner en 
stressindikator, detta förekommer dock endast hos en individ, i form 
av bihåleinflammation. 

En  sammanställning  har  gjorts  av  de  skeletala  förändringar  som 
förekommer  hos  barn och unga vuxna.  En gränsdragning  har  här 
gjorts vid ålder 20 år, vilket är en hög gräns för barn men acceptabel 
för  unga  vuxna.  De  åldersgrupper  som  inkluderas  i  denna 
sammanställning är Infans och Adolescents, då både Fetal (<0) och 
Children  (3-12  år)  inte  finns  representerade  i  materialet.  Detta 
innebär att skeletala förändringar hos individer under 20 år endast 
har kunnat beräknas på tre individer. Av figuren kan vi dock utläsa 
att barnen uppvisar mycket färre skeletala förändringar än de vuxna 
individerna. Karies och tandsten är vanligast förekommande, i  två 
fall av tre förekommer dessa.  

Utöver  karies  och  tandsten  är  det  endast  en  infektiösa  och 
inflammatorisk  och  en  stressindikator  som  förekommer.  Den 
infektiösa  och  inflammatoriska  förändringen  är  en  möjlig 
bihåleinflammation, samma individ uppvisar också Harris Lines som 
är en stressindikator. 

Bland de tre unga individerna är det endast en individ som uppvisar 
skeletala förändringar om man bortser från förekomsten av tandsten 
och  karies.  Förändringarna  finner  vi  hos  studiens  yngsta  individ 
(Infans). De förändringar detta barn uppvisar är svårt att förhålla sig 
till då Harris Lines inte nödvändigtvis behöver betyda en förekomst 
av stress och undernäring,  då de även kan uppstå vid en naturlig 
utveckling.  Detta  är  också  fallet  med  den  möjliga 
bihåleinflammationen. Eftersom individen är så ung finns det  annat 
som  kan  ha  inverkan  på  bihålornas  utseende.  Det  faktum  att 
individen är i ett  utvecklingsstadie gällande benets cortex samt att 
tänderna nu är under utveckling kan spela roll och göra att bihålorna 
uppvisar ett patologiskt utseende när detta egentligen inte är fallet. 
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De två  individer  som räknas  som unga vuxna men befinner  sig  under  20  år  uppvisar  endast  karies,  tandsten och 
tandlossning.  De  ovan  presenterade  förekomsterna  av  sjukdomar  samt  fördelningarna  av  dessa  mellan  könen  och 
åldersgrupperna är viktiga att ha i åtanke vid diskussion av resultaten samt vid besvarandet av frågeställningarna. 

Nedan följer en sammanställning över Ny Varberg samt de jämförande material som ingår i studien  (se tabell  14). 
Sammanställningen  har  gjorts  för  att  lättare  kunna  urskilja  skillnader  och  likheter  mellan  de  olika  typerna  av 
institutioner som studien omfattar. 

Tabell 14: Översikt av fördelning av kön, ålder, sjukdomar samt lokalernas placering i förhållande till staden
Klostret i Ny Varberg Klostret i Åhus Helgeandshuset på 

Helgeandsholmen
S.t Göran i Visby

Könsfördelning Män och kvinnor i samma 
grad. Barn förekommer

Mer än hälften 
könsbedömda är män. 
Barn förekommer

10% mer män än kvinnor. 
Barn förekommer

-

Åldersfördelning Främst vuxna, mellan 30-
50 år

>20 år står för 
majoriteten. Vuxna ej 
åldersbedömts närmare

Flest individer i äldre 
åldersgrupper. Individer 
förekommer upp till 80 år

-

Placering I utkanten av staden I utkanten av staden, mot 
Helge å.

På Holmen, sågs troligt som 
att stå utanför staden

Utanför staden och 
ringmuren

Sjukdomar Osteoartrit, osteomyelit, 
Schmorl's noder, icke 
specifika infektioner, 
möjlig cribra orbitalia

Välfärdssjukdomar, lepra, 
cancer, infektioner, 
osteoartrit, trauma, 
tuberkulos, syfilis

Våld, trauma, 
amputationer, rakitis, 
spondylosis, osteoartrit, 
tuberkulos, syfilis, coxae 
plana

Osteomyelit, periostit 
(möjlig spetälska), 
tuberkulos
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8. Diskussion
8:1. Köns- och åldersfördelningen
Vid karmeliterklostret  i  Ny Varberg har en förekomst av både män,  kvinnor och barn påträffats,  alla  i  olika åldrar. 
Individerna uppvisar åldrar som sträcker sig mellan nyfödd till ungefär 50 år. Män hade förväntats att påträffas i högre 
grad, då denna studie berör ett kloster där klosterbröder borde stå för majoriteten av de gravlagda. Förekomsten av 
kvinnor  och  barn  är  dock  inte  lika  enkelt  att  redogöra  för.  Alla  kvinnor  som  har  påträffats  befinner  sig  inom 
åldersgruppen Middle Adult, mellan 35 och 50 år. I  en tidigare studie av individer från samma lokal påträffades tre 
kvinnor i åldrarna mellan 25 och 35 och mellan 35 och 64 år som omfattar åldersgrupperna Adultus och Maturus enligt 
Sjøvold (1978) (Andersson, 2011:42). Om dessa hade indelats efter den åldersindelning som använts i denna studie hade 
de troligtvis placerats inom grupperna Young Adult och Middle Adult. De kvinnor som påträffats har varit vuxna och i 
mogen ålder. Detta kan tyda på att kvinnorna inte har växt upp i klostret, som utövare av en karmelitisk tro. Om detta 
hade varit fallet anser jag att individer i olika åldersgrupper hade påträffats. En viss felkälla kan dock noteras här då 
yngre individer ej har könsbedömt. Bland dessa barn och ”ungdomar” är det mycket möjligt att det finns flickor. Dessa 
yngre individer som förekommer i studien är en diskussion i sig, som ni finner nedan. Flickornas eventuella förekomst 
påverkar  dock  inte  tolkningen  av  kvinnorna  då  dessa  flickor  kan  vara  dessa  kvinnors  barn  och  hör  till  en  annan 
generation än de kvinnor som diskuterats i detta stycke. Den kvinnliga grenen inom karmeliterorden uppkom inte fören 
1452, och det tog troligtvis flertalet år för denna gren att sprida sig till Skandinavien (Steinmann, 1981: 19). Frågan är då 
också om den kvinnliga grenen hade tid att etablera sig i Ny Varberg innan klostret lades ner omkring år 1530. Jag anser 
det troligt att det här kan vara kvinnor som i en viss ålder trätt in i klostret. Om de har gjort detta som leksystrar är dock 
svårare att uttala sig om då det inte finns några sätt att urskilja detta osteologiskt. 

Exempel har tidigare getts då det har framkommit att kvinnor har levt i gemenskap med bröderna (Steinmann, 1981: 
19). Detta finner jag, baserat på fördelning av kön och ålder, vara en trolig tolkning. Kvinnorna kan ha bott i klostret och 
arbetat där, som leksystrar, tillsammans med klosterbröderna. Jag finner det också som en möjlig tolkning att bröderna 
har valt att hjälpa kvinnor som kanske har hamnat i knipa, som har varit utsatta, och möjligen också vid tiden gravida. 
Om kvinnorna har varit gifta med män, och haft en familj utanför klostrets värld, eller om möjligheten att hela familjen 
hade tagits upp i klostrets gemenskap finns, väcks ju frågan om dessa män också finns begravda vid klostret.  

Förekomsten av barn vid karmeliterklostret kan tolkas som dessa kvinnors barn. För att kunna säkerställa detta hade 
dock en närmare studie av gravarnas fördelning på platsen behövt genomföras. Kunde man urskilja ett mönster gällande 
barn och kvinnors förekomst tillsammans eller i anslutning till varandra hade ytterligare belägg funnits för att barnen 
och kvinnorna hört samman rent genetiskt. 

En  annan möjlighet till   varför  man finner barn här  kan 
vara  att  det  förekommit  oblation.  Barnen  skulle  då  ha 
placerats i klostret av sina föräldrar, för att leva vidare där 
utan sin biologiska familj (se figur 48). Dock så finner jag 
att studiens hittills yngsta individ, bedömd till  mellan 0,5 
och 2 år, är för ung för att detta under denna tid ska ha 
tillåtits.

Det  finns  ytterligare  en möjlighet  till  varför  kvinnor och 
barn  finns  närvarande  på  platsen.  Detta  kan  ses  i 
förhållande till  de oroligheter som staden fått utstå, och 
att  karmeliterklostret  då  fungerat  som  extra 
begravningsplats.  Det  fanns  under  klostrets  aktiva  tid 
redan  en  kyrkogård  i  staden  tillhörande  stadskyrkan 
(Bennet  &  Forsström,  1980:23).  Att  kyrkogården  inte 
skulle  ha räckt  till  under de oroligheter  som staden fick 
utstå skulle kunna vara en anledning till varför vi här också 
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Figur 48. Ett barn överlämnas som oblat till ett kloster (Evans,  
2002:65)



finner kvinnor och barn. Vad som dock hade kunnat förväntas bland det osteologiska materialet hade varit fler trauman 
och skador som indikerar våld, då det utöver den brand som drabbade staden också förekom skövlingar och stormningar 
utförda av svenskarna (Sandklef, 1963:179. Bennet & Forsström, 1980:18). Majoriteten av oroligheterna i Ny Varberg 
ägde dock rum efter eller omkring år 1565, vilket är efter att klostret har lagts ner. Då är det inte heller förvånande att 
de  undersökta  individerna från klostrets  aktiva  tid  inte  uppvisar  spår  efter  dessa  våldsamheter.  För  att  ytterligare 
studera om klostret har använts som en extra begravningsplats under oroliga tider borde de individer som gravlagts 
efter  att  klostret  har  övergetts  undersökas  närmare.  Våldsindikerande  skador  är  inte  något  som  är  vanligt 
förekommande i denna studie, i Anderssons studie av samma lokal från 2011 och inte heller något som nämnts i större 
grad av Sandberg (1964). I denna studie har tre skiljda trauman påträffats, överarmsben och revben som uppvisar spår 
av fraktur samt ett lårben som uppvisar spår av hugg. Alla benbrott är väl läkta, vilket indikerar att individerna har 
överlevt sina skador långt efter skadan uppstod. Självklart kan individerna ha ådragit sig skador under dessa oroligheter 
som inte satt sina spår i skelettet utan endast påverkat mjukdelar. Att detta dock har varit fallet gällande så många 
individer  ses  dock  som mindre  troligt.  Självklart  finns  det  en  möjlighet  att  denna  typ  av  våldsindikerande  skador 
förekommer  hos  individer  som  ännu  inte  har  analyserats.  Alla  individerna  som  påträffades  vid  utgrävningen  av 
karmeliterklostret kunde ej grävas ut fullkomligt. På grund av dåliga bevaringsförhållanden, är det svårt att skapa oss en 
helhetsbild av den gravlagda populationen. I studien av Andersson från 2011 påträffades ett enda fall där våld kunde 
bekräftas. Detta var en man med spår av hugg, snitt och slag mot skallen, skadorna hade läkt. Mannen påträffades inom 
samma område som de som ingår i aktuella studien och han dateras vara samtida med klostertiden (Andersson, 2011: 
38). I Sandbergs registrering från 1964 så finns det inte mycket övrigt noterat om skador som kan indikera våld utöver 
denna man som påträffats i grav 46. 

Vilka de män är som ingår i denna studie är en fråga som är svår att besvara. Men att några av dessa är klosterbröder är 
en trolig tolkning, detta utesluter dock inte att det förutom dessa bröder finns andra män gravlagda. Men att skilja 
bröderna från dessa män, exempelvis lekmän eller män som haft god kontakt med klostret är svårt. En förekomst av 
aktivitetsrelaterade förändringar hade kunnat tyda på att männen har utfört olika typer av aktiviteter och olika typer av 
kroppsligt  arbete.  Troligtvis  har  lekmännen utfört  mer  kroppsligt  arbete  än  bröderna  då  karmeliterna faller  under 
gruppen tiggarordnar. Fyra fall av aktivitetsrelaterade förändringar har kunnat noterats. Alla dessa individer var män. Vi 
ser alltså redan i denna studie ett mönster som indikerar olika rörelsemönster bland männen. De aktivitetsspår som har 
noterats är lokaliserade till  nyckelben och strålben, vilket indikerar en återkommande ansträngning av armarna och 
axelleden. För att vidare kunna dra slutsatser kring dessa rörelsemönster hade en studie av alla män som gravlagts 
under klostrets aktiva period, velat genomföras för att tydligare kunna urskilja och bedöma männens rörelsemönster. 

Sammanfattningsvis: Förekomsten av kvinnor och barn har diskuteras och redogjorts för ovan. Alla kvinnorna befinner 
sig  inom  samma  åldersspann,  jag  finner  det  troligt  att  kvinnorna  inte  är  födda  eller  uppväxta  i  klostret  då  flera 
åldersgrupper hade varit att förvänta. Jag finner det här mer troligt att kvinnorna har stigit in i klostrets gemenskap vid 
en viss punkt i sitt liv. En möjlig tolkning av kvinnorna kan vara att de är så kallade leksystrar, som tidigare noterats i 
klostermiljö.  Det  finns  även  exempel  på  att  kvinnor  levt  i  gemenskap  med  klosterbröder.  De  kan  även  ha  varit 
lekmännens, som svagt kan urskiljas i materialet, gemåler, vilket också möjligtvis hade kunnat förklarat förekomsten av 
barn i materialet. Detta är dock bara spekulationer. Ytterligare en tolkning av dessa kvinnor kan vara att de fungerat som 
sjuksystrar om klostret har bedrivit en hospital-verksamhet. För att kunna avfärda eller bekräfta denna hypotes måste 
vilka sjukdomar som förekommer här vidare studeras för att bekräfta om möjligheten att klostret har används som 
hospital finns. Detta kommer följande redogöras för nedan.

8.2. Påträffade skeletala förändringar
Det är här särskilt viktigt att se till sjukdomarnas karaktär då studiens huvudsyfte är att avgöra klostrets möjliga funktion 
som hospital. Rent generellt kan vi säga att för att kunna säkerställa lokalens användning som hospital hade man velat 
se en hög förekomst av lepra, lepraindikerande förändringar eller andra smittsamma förändringar som kan tänkas ha 
behandlats på ett hospital, dvs sådan som innebar en viss smittorisk eller var skrämmande och stigmatiserande. På det 
hospital som använts som jämförande material, S:t Jörgen i Visby, har utöver lepra, bland annat tuberkulos, osteomyelit 
och periostit varit vanligt. Tuberkulos och syfilis, som är smittsamma sjukdomar, har påträffats i dominikanerklostret i 
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Åhus och på helgeandsholmen, vilket försvårar gränsdragningen gällande vilka sjukdomar som förekommer på de olika 
institutionerna. En tolkning gällande förekomsten av just tuberkulos kan vara att den vid denna tid i Sverige inte sågs 
stigmatiserad och farlig på samma sätt som lepran gjorde då man inte direkt kunde  se den på människor. Även det 
faktum att man inte förstod ursprunget till smittan eller att det faktiskt var en smittsam och högt dödlig sjukdom kan ha, 
dels bidragit till spridningen av sjukdomen, men också till dess förekomst på andra platser än hospitalen.

De förändringar som har påträffats hos de undersökta individerna från Ny Varberg är förändringar som kan förknippas 
med lepra. Osteomyelit har påträffats i hög grad, och ett fall av just osteomyelit i tå- och fingerben väckte tankar kring 
om de kunde vara leprarelaterade. Dock så uppvisar tuberkoluid lepra, den typ som främst påverkar just extremiteterna, 
ett annorlunda utseende i de yttre extremiteterna än vad denna individ gjorde. Periostit kan också vara ett förstadie till 
fullt utbruten lepra, i studien från 2011 av Andersson påträffades höga grader av just detta. Jag finner det dock allt för 
vanskligt att dra slutsatser gällande en förekomst av spetälska i denna studien baserat på förekomsten av periostit och 
osteomyelit. De som har ådragit sig lepra behöver nödvändigtvis inte heller ha utvecklat skeletala förändringar. De kan 
ha haft så dåligt immunförsvar att de dog innan sjukdomen hann utvecklas så långt. Denna typ av problematik är precis 
vad  man  kan  förvänta  sig  i  arbeten  som  berör  sjukdomar  och  hälsa.  För  att  kunna  dra  vidare  slutsatser  kring 
förekomsten av lepra hade fler tydliga förändringar som indikerade denna sjukdom varit att önska. Att säga att det fanns 
spetälska i Ny Varberg i detta läge hade varit att dra mycket förhastade slutsatser. 

Förändringar  som  har  varit  vanligt  förekommande  är  sinusitis,  osteomyelit,  degenerativa  kotförändringar, 
aktivitetsmönster, periapikala förändringar, osteoartrit, ett möjligt fall av cribra orbitalia, Harris Lines samt icke specifika 
infektioner/inflammationer. Om man ser till vad detta är för typer av sjukdomar kan man generellt säga att detta är 
förändringar som man kan förvänta sig att individer ådrar sig under sin levnadstid, genom degeneration, åldrande och 
olika prövningar som livet i sig  innebär. 

Både  under  denna  studie  och  under  Anderssons  studie  från  2011  har  det  framkommit  att  både  osteoartrit  och 
osteomyelit  varit  vanligt  (Andersson,  2011:56).  Osteoartrit  kan  ha  flera  olika  ursprung,  bland  annat  genetiskt  och 
belastningsrelaterat. Rörelse i leden är dock ett måste för att denna förändring ska kunna uppstå (Waldron, 2009:28). En 
tolkning kan då vara att individerna i Ny Varberg hade anlag för denna typ av förändringar samt att de utövade hårt 
kroppsarbete och utsatte bland annat ryggen för kraftig belastning.  Detta är dock svårt  att  dra slutsatser kring,  då 
ursprunget till  denna sjukdom fortfarande är oklart  (Waldron,  2009:28).  Vi  finner här också en jämn fördelning av 
osteoartrit mellan männen och kvinnorna så någon djupare förståelse av fördelningen mellan könen finns inte. De leder 
osteoartrit har påträffats i är främst i ryggraden. En individ i studien har uppvisat skeletal påverkan i armbågsleden som 
antyder osteoartrit. I armbågsleden ser man också att ett kraftigt trauma har drabbat överarmsbenet vilket lett till en 
kraftig förkortning av benet. Det har i sin tur har lett till kraftig belastning i armbågsled, vilket resulterat i uppkomsten av 
osteoartrit. Osteoartiriten har alltså här uppstått sekundärt till traumat. Osteoartrit hos halskotor förekommer också 
frekvent i materialet från Ny Varberg. Det har tidigare diskuterats om detta skulle uppstå hos halskotor då man bar 
tunga saker på huvudet (Jurmain, 199: 119f).

Den  höga  förekomsten av  osteomyelit  kan  bero  på  att  det  har  varit  vanligt  med benbrott  som sedan  infekterats. 
Trauman är dock ej det enda sättet denna infektion av märghålan kan uppstå. Om det inte på röntgen har kunnat 
urskiljas en frakturlinje eller andra karaktärer som indikerar benbrott har jag sett det vanskligt att dra slutsatsen att det 
här har förekommit ett trauma. Därav blir förekomsten av trauma i materialet relativt låg i förhållande till förekomsten 
av osteomyelit. Förekomsten av infektioner i osteologiska material ökar genom tiderna, i takt med att trångboddhet och 
att folkmängden ökar. Det är främst är mjukvävnader som påverkas vid infektioner. Förekomsten av infektioner var 
troligtvis vanligare under forna tider än vad vi kan se i våra osteologiska material. Det är trots allt inte alla infektioner 
som faktiskt påverkar benet. Det vanligaste sättet att ådra sig en osteomyelitisk infektion är genom blodflödet (Waldron, 
2009:84). 

Att ådra sig infektionen genom yttre påverkan, sår eller trauman har kunnat noteras i ett fall. Det är där frakturerade 
revben som uppvisar spår  av osteomyelit.  Detta  utesluter  dock inte  att  den övriga osteomyelit  som förekommer i 
studien inte har uppstått genom yttre påverkan. Men tecken på att den skulle ha gjort de kan inte ses. Av detta kan man 
antingen dra slutsatsen att infektionen har ådragits på annat sätt, eller att frakturerna har läkt ut helt så att vi inte 
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längre kan se den. Vilken av dessa slutsatser som är den korrekta är dock svårt att uttala sig om då detta omfattar 
förekomsten av någonting osteologer inte har möjlighet att undersöka. Benmaterialet försvårar det tolkningen av dessa 
sjukdomarna, då det är mycket mer än bara benet som är involverat i sjukdomsbilden. 

Sammanfattningsvis:  Det är ingen tvekan om att  det  är en snårig  och svår diskussion att  föra när det kommer till 
sjukdomar, särskilt när sjukdomar som lepra kommer in i bilden. Sjukdomar som denna är svåra att upptäcka och inte 
minst svåra att diagnostisera. De sjukdomar som individerna i Ny Varberg uppvisar är sjukdomar som normalt uppstår 
under livets gång. Det är degenering av kotor, trauman, aktivitetsspår, osteoartrit, osteomyelit, periostit och sinustit. 
Vissa av sjukdomarna hade kunnat indikera en förekomst av just lepra. Men för att kunna ställa denna diagnos hade mer 
sjukdoms-specifika förändringar, antingen i  ansiktsregion eller i  de yttre extremiteterna, varit  en nödvändighet.  Det 
hade varit fördelaktigt att analysera alla individer från klostertiden för att säkrare kunna bedöma vilka sjukdomar som 
finns närvarande samt för att helt kunna avskriva förekomsten av lepra. Tills ytterligare studier på detta fascinerande 
material kan göras väljer jag att ta en avståndstagande ställning till förekomsten av lepra. Jag väljer istället att lyfta fram 
att de förändringar jag faktiskt har kunnat identifiera och deras relativt vardagliga karaktär.

8.3 Klostrets karaktär
De olika fördelningarna av ålder, kön och sjukdomar vi ser hos Ny Varberg och hos de jämförande material som berörts 
tidigare i studien, visar en komplex bild som skapas, där det är många olika parametrar som måste has i åtanke vid 
tolkningen av platsen. Vid tolkning av karmeliterklostret i Ny Varberg måste det närliggande området såväl som övrig 
bebyggelse i Ny Varberg med omnejd vägas in i tolkningen av lokalen. Lokalen måste också ses i förhållande till liknande 
lokaler på andra platser för att kunna urskilja vilken typ av aktivitet som här har varit primär. Paralleller kommer dras 
mellan klostret i Ny Varberg och dominikanerklostret i Åhus, Helgeandsholmen i Stockholm och S:t  Görans hospital i 
Visby. 

Klostret i Ny Varberg har befunnit sig i utkanten av staden men har troligtvis setts som en del av staden då stadsgränsen 
vid 1500-talets början dras utanför klostrets gränser och placerar klostret inuti staden (Carlsson, 1992: 23). Det faktum 
att klostret är beläget inom stadens gränser är något som talar  emot att detta var ett hospital,  då dessa oftast var 
belägna utanför staden för att minimera smittorisken. På denna punkt liknar karmeliterklostret faktiskt ett kloster. Vid 
grundandet av ett hospital ville man också ha tillgång till färskt vatten som de intagna inte behövde dela med de boende 
inuti staden. Detta är något som vi inte kan se på den överblick av Ny Varberg från denna tid (se figur 3). Det har dock 
påträffats en brunn vid klostret som kan ha fungerat som deras vattenkälla. 

Utanför staden, ca 350 meter i sydlig riktning, har man påträffat vad som tolkats som ett kapell ägnat åt St:Jörgen, de 
spetälskas  skyddshelgon.  Detta  gör  tolkningen  av  karmeliterklostret  som  hospital  mindre  trolig.  Den  osteologiska 
analysen av individerna från kapellet visade en förekomst av minst sex individer i  massgraven, varav ingen av dem 
uppvisade skeletala förändringar som kunde indikerar lepra. Dock har spår av våld kunnat noteras hos några av de sju 
individer som påträffades i de enskilda gravarna. Bland annat spår från armborstpilar har här kunnat urskiljas. Även 
dateringen av kapellet är lite otydlig men det tros ha varit samtida med karmeliterklostret. Om man ser till kapellets 
plats i rummet och närheten till vatten och förekomsten av massgraven så verkar denna lokal uppvisa fler önskvärda 
karaktärer för att kunna föra en diskutera kring lokalen som hospital.  Det faktum att det här endast har påträffats 
ungefär 13 gravar stämmer bättre överens med den grad i vilken spetälska förekom i Skandinavien under denna tid. 

Om karmeliterklostret nu inte har används som ett hospital, är det möjligt att det kan vara fråga om ett helgeandshus? 
Vid förekomsten av ett helgeandshus borde en hög förekomst av äldre individer förekomma. Om man ser närmare på 
åldersfördelningen som Ny Varberg har visat  och ser denna i  förhållande till  åldersfördelningen på det jämförande 
materialet- Helgeandsholmen, ser vi att äldre vuxna har varit vanligt. Individer med 79 år som högsta ålder har kunnat 
identifieras på Helgeandsholmen. I Ny Varberg har inga så gamla individer påträffats. De äldsta individerna, två män, har 
bedömts till mellan 40 och 60 år, och i Anderssons studie från 2011 har den äldsta individen bedömts till mellan 35 och  
64 år (Andersson, 2011:42). Majoriteten av individerna från både Anderssons studie (2011) och denna studie befinner 
sig  mellan  30  och  50  år.  Denna  låga,  och  nästan  obefintliga,  förekomst  av  äldre  individer  bland  de  undersökta 
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individerna från Ny Varberg tyder på att klostret troligtvis inte har använts som ett helgeandshus. Om man också ser till 
de sjukdomar som påträffats verkar inte klostret ha använts som en regelrätt sjukvårds inrättning. Detta behöver dock 
inte utesluta att klosterbröderna förbarmat sig över enstaka fall som behövt vård eller omsorg, speciellt om detta gällde 
en  individ  som  var  av  betydande  för  klostret  då  de  var  beroende  av  sina  välgörares  allmosor.  Gällande 
åldersfördelningen och könsfördelningen som noterats i Ny Varberg liknar denna mer det dominikanerkloster från Åhus. 
Där det finns fler män än kvinnor, men kvinnor är också närvarande. Majoriteten av individerna i Åhus är i vuxen ålder 
(>20 år). Tyvärr har de inte åldersbedömts närmare än till över 20 år. De sjukdomarna som förekommit är bland annat 
välfärdssjukdomar som gikt och åderförkalkning, cancer, lepra, diverse infektioner samt förslitningar. Även en möjlig 
förekomst av Paget's disease har förekommit. Av dessa sjukdomar kan dels ”vardagliga” förändringar urskiljas, men även 
vissa som står ut i materialet, exempelvis lepra, Paget's disease och cancer. Cancer är något vi idag vet inte behöver 
synas på en individs yttre och det känns inte helt otroligt att de under medeltiden inte förstod vad det var personen i 
fråga led av. Gällande de sjukdomar som förekommer i Åhus går det dock inte att se mycket liknelser med Ny Varberg, 
utöver infektioner och förslitningar, vilka också är väldigt vanliga i osteologiska material. Det faktum att materialet från 
Åhus är betydligt större än det i Ny Varberg kan dock förklara varför det här påträffas flera typer av sjukdomar som man, 
ännu, ej påträffat i Ny Varberg. 

Genom att se till det mönster som urskiljer sig i tabell 14, som presenterar en översikt över alla material som ingår i  
studien, kan det urskiljas vilken typ av inrättning klostret i Ny Varberg har mest gemensamt med. Här går att urskilja att  
klostret i Ny Varberg inte har alla de noterade parametrarna (kön, ålder, placering i staden och sjukdomar) gemensamt 
med någon av de jämförande lokalerna. Av denna tabell kan dock urskiljas att Ny Varberg ser ut att ha mest gemensamt 
med lokalen på Helgeandsholmen och den i Åhus. När det kommer till lokalen i Visby uppstår problem vid jämförelsen 
då jag därifrån inte har kunnat finna köns- eller åldersbedömningar. De sjukdomar som är vanligt förekommande i Visby 
är sådana som kan indikera lepra (periostit och osteomyelit), förändringar som också påträffas vanligen i Ny Varberg. Jag 
har i denna studie valt att ta avstånd från en förekomst av lepra tills vidare studier kan göras. Om en jämförelse görs 
mellan åldersfördelningen hos Ny Varberg och den på  Helgeandsholmen ser vi att dessa inte heller stämmer överens. 
På Helgeandsholmen noteras en högre förekomst av äldre individer, något som inte noterats i några högre grader i Ny 
Varberg. 

Genom att dra slutsatser utifrån den sammanställning som presenterats i tabell 14,  har klostret i  Ny Varberg mest 
gemensamt med dominikanerklostret  i  Åhus.  I  Åhus ses  en förekomst  av  män,  kvinnor och barn,  precis  som i  Ny 
Varberg.  Dock  representerar  männen  ca  hälften  av  alla  könsbedömda  individer.  Detta  är  också  det  enda  av  de 
jämförande material som befinner sig inom stadens gränser, men i utkanten av denna. Samma placering av klostret kan 
vi se i Ny Varberg. Åldersbedömningen är det svårt att dra paralleller kring då de vuxna individerna i Åhus endast är 
bedömda till >20. När det kommer till sjukdomarna kan vi dock i Åhus se en förekomst av mer allvarliga sjukdomar än 
vad vi kan se i Varberg. 

Sammanfattningsvis: I detta läge ses det inte troligt att denna lokal har fungerat som hospital, då de sjukdomar som 
påträffats i anslutning till klostret i Ny Varberg inte är av den typ som skulle påträffats om det här istället var fråga om 
ett hospital. Även klostrets placering och förekomsten av St:Jörgens kapell bidrar till  denna tolkning. Dock finns det 
givna problem med studiet  av lepra som tidigare berörts.  Och trots att klostret möjligen inte har fungerat som en 
regelrätt sjukvårdsinrättning, behöver inte det utesluta att de tog sig an enskilda fall.  Möjligen vårdade de vissa av 
klostrets välgörare. Resultatet gällande jämförelsen med de övriga lokalerna har visat att karmeliterklostret ser ut att ha 
mer gemensamt med dominkanerklostret i Åhus, där man också påträffat sjukdomar, dock i aningen annorlunda former 
än de man påträffat i Ny Varberg. Jag finner det troligt att klostret i Ny Varberg har fungerat just som ett kloster, men 
att de här har bedrivit vård av enskilda fall. Dessa enskilda fall kan möjligtvis ha varit lekmän, leksystrar eller människor 
som bidragit till klostrets välmående. 
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9. Konklusion
Nedan kommer jag kort och koncist försöka besvara studiens formulerade frågeställningar, var för sig.  

• Är de undersökta individerna  uteslutande klosterbröder?  Om detta  inte är  fallet, 
vilka är då dessa människor som gravlagts här?

Bland de undersökta individerna från Ny Varberg finner jag det troligt att bröder finns närvarande, dock tror jag inte att 
de  individer  som  påträffats  uteslutande är  bröder.  Förekomsten  av  kvinnor  och  barn  tyder  på  annat.  Kvinnornas 
förekomst tolkas i denna studie som att de har levt tillsammans med bröderna, men att de troligtvis inte har varit systrar 
(nunnor). Deras roll har här hellre setts som leksystrar, även möjliga relationer mellan dessa kvinnor och eventuella 
lekbröder  kan  ses  som  trolig.  Dessa  leksystrars  liv  i  klostret,  i  samröre  med  lekbröderna,  skulle  även  förklara 
förekomsten av, vad som kan vara deras, barn. Det, om än lite otydliga, spår i aktivitetsmönster indikerar en förekomst 
av  lekmän.  Ytterligare  män  med  aktivitetsspår  hade  dock  varit  att  önska  om  detta  skulle  vara  möjligt  att  vidare 
undersöka en förekomst av lekmän. 

• Finns det belägg för att klostret kan ha fungerat som ett hospital under sin aktiva 
tid?

För  att  kunna  säkerställa  användandet  av  klostret  som  hospital  borde  skeletala  förändringar  av  lepra-  karaktär, 
tillsammans  med  andra  sjukdomar  som  behandlades  på  hospital  påträffats.  Under  arbetets  gång  har  en 
avståndstagande ställning valts gällande förekomsten av lepra. Jag finner det allt för vanskligt att detta i läge uttala sig 
om  en  förekomst  av  lepra  då  det  finns  mycket  problematik  gällande  diagnostiseringen  av  denna  sjukdom.  Andra 
sjukdomar som kan tros ha behandlats på ett hospital har inte heller påträffats. 

De sjukdomar som mer frekvent har  påträffats  under studiens gång har  varit  degenering av kotor,  osteoartrit  och 
infektioner  av rörben.  Detta  är  förändringar  som främst förknippas med det  naturliga åldrandet  och belastning  av 
kroppen. Detta är vardagliga förändringar som människor ådrar sig under livets gång. Förekomsten av S:t Jörgen utanför 
Ny Varberg och klostrets placering i staden är saker som talar emot klostrets funktion som hospital. Detta tillsammans 
med de skeletala förändringarnas karaktär och genom jämförelser av dessa samt köns- och åldersfördelning på platsen i 
förhållande till de jämförande materialen talar istället om en karaktär som talar för att klostret har använts just som ett 
kloster. Detta utesluter dock inte att munkarna i klostret åtog sig enskilda fall, där människan var i behov av läkning eller 
hjälp. 

10. Sammanfattning
Huvudsyftet med denna studie var att bedöma om det fanns anledning att tro att karmeliterklostret i Ny Varberg hade 
använts som hospital under sin aktiva period. En annan frågeställning svar gällande om de gravlagda individerna från 
samma period var munkar. 

16 individer inkluderades totalt i denna studie, uteslutande från klostrets aktiva period. Både män, kvinnor och barn har 
påträffats. Åldersbedömningarna visade att individerna var mellan 0 och 60 år. 

Sjukdomar som bland annat identifierats är osteomyelit, osteoartit, sinustit och en möjlig förekomst av cribra orbitalia 
påträffades. Dessa sjukdomar talar för en normal fördelning av skeletala förändringar som vi som människor ådrar oss 
under livets gång och de prövningar vi möter under våra liv. 

Det faktum att det i Ny Varberg påträffades kvinnor och barn, indikerar att det endast inte var munkar som begravdes 
här.  Att en skillnad i muskelfästen har påträffats bland männen indikerar också två olika grupper av män, möjligen 
bröder och lekbröder.

Det är flertalet saker som pekar oss i en annan riktning i fråga om klostrets användande som hospital.  Det faktum att 
det inte påträffats tydliga spår av de sjukdomar som hade kunnat förväntas om det här hade varit fråga om ett hospital  
är  den  största  orsaken  till  det  svar  som  ges  i  relation  till  studiens  huvudsyfte.  Klostrets  placering  i  staden  samt 
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förekomsten av S:t Jörgens kapell bidrar också till tolkningen att det här inte har förekommit hospital verksamhet under 
klostrets aktiva tid. 

11. Vidare studier
För  att  kunna säkerställa  tolkningarna som presenterats och för  att  vidare  kunna presentera en nyanserad bild av 
karmeliterklostret och staden Ny Varberg finner jag det nödvändigt att undersöka fler individer från Ny Varberg då detta 
material och denna lokal besitter en stor potential. Nedan kommer exempel på vidare studier ges, som hade varit både 
spännande och lönsamma att genomföra på det osteologiska materialet från klostret i Ny Varberg.

Genom  att  studera  alla individer  från  klostrets  aktiva  period  kan  en  mer  tydlig  bild  ges  över  fördelningen  och 
förekomsten  av  individerna  på  klostret.  Här  hade  den  möjliga  relationen  mellan  kvinnorna  och  barnen  kunna 
undersökas genom att se hur de förekommer i förhållande till varandra på klostrets begravningsplats. Detta hade i sin 
tur hjälpt att vidare kunna tolka kvinnorna roll i klostret. 

Även förekomsten av lepra hade kunnat utredas närmare om en analys hade genomförts på alla individer från klostrets 
aktiva period. Även en analys av de individer som tillkommit efter klostret övergivits hade här varit spännande, då det 
från denna tid också finns teorier om att lokalen använts som hospital. Att även kunna undersöka om de individer som 
begravdes här efter klostrets tid uppvisar spår av våld och trauman hade ytterligare hjälp till  att ge en bild av hur 
våldsamheterna i staden ägde rum och drabbade de där vid tiden levande människorna.  

Vidare studier av aktivitetsmönster hos männen från karmeliterklostrets aktiva period hade varit en mycket givande och 
spännande studie. Att här kunna se och studera ett möjligt mönster mellan rörelse och användande av kroppen mellan 
olika individer, och på detta vis kunna diskutera kring en förekomst av lekmän hade gett en mycket spännande bild av 
hur livet i Ny Varbergs karmeliterkloster hade sett ut. 

Detta material har stor potential att bidra till staden Ny Varbergs historia. Många funderingar kring lokalens användande 
och de som bott här har väckts hos mig under arbetets gång. Vidare studier kan hjälpa till  att möjligtvis säkerställa 
klostrets karaktär, inte bara som lokal, utan också dess karaktär och roll i staden Ny Varberg under denna spännande tid. 
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13. Bilagor

13:1. Benlistor
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Grav 36A Ålder: ca 30-40 Kön: Kvinna?
Cranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

1 Frontale X X 1 / /
2 Parieta le X X 2 X X
3 Occipi ta le X X 1 / /
4 Temporale X - 2 X X
5 Maxi l la X X 2 X X 2 st. övertaliga element
6 Mandibula X - 2 / /
7 Nasale X - 2 X X
8 Ethomoidale X - 1 / /
9 Sphenoidale X X 1 / /

10 Lacrimale X - 1 X
11 Zygoimaticum X - 2 X X
12 Palatinum X - 1 X X
13 Vomer X - 1 / /
14 Concha na sal i s  inf. X - 2 X X
15 Ins is ivum X X 2 X X
16 Hyoideum -

Postkranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

17 Atlas X X 1 / /
18 Axis X X 1 / /
19 Vertebrae Cerv. X - 9 / / 6 kotkroppar i följd
20 Vertebrae Thor. X - 10 / / 9 kotkroppar i följd + sista thoracicae X schmorl's + osteofyter
21 Vertebrae Lumb. X - 2 / /
22 Clavicula X - 3 X X 1 st m fragm ändar. 1 st i  två delar
23 Sternum X - 1 / /
24 Scapula X - 11 X X 3 frag acromion, 2 frag glenoid, 1 coracoid
25 Costae X - 33 X X 8 SIN, 9 DX. 17 dorsal, 1 sternal, 15 diafys
26 Humerus X - 1 X Diafys+distala
27 Radius X - 5 X X 3 frag diafys, 2 frag av prox
28 Ulna X - 3 X 1 diafys+prox, 1 diafys, 1 frag av prox
29 Metacarpal  I
30 Metacarpal  I I X - 1 - X endast diafys
31 Metacarpal  I I I X - 1 X - endast diafys
32 Metacarpal  IV X - 1 X - endast diafys+del av proximala ledytan
33 Metacarpal  V
34 Phalang 1 manus X X 1 / / Hela
35 Phalang 2 manus X X 6 / / 2 x hel. 2X diafys+dist. 2X prox
36 Phalang 3 manus X X 1 / / Hela
37 Scaphoideum X X 1 X - en hel, en fragm
38 Lunatum -
39 Triquetrum -
40 Pis i forme -
41 Trapezium -
42 Trapeziodeum -
43 Capitatum X - 2 X X
44 Hamatum -
45 Coxae -
46 Sacrum -
47 Os coccygis -
48 Femur X - 5 X 1 diafys, 3 frag av dist, 1 frag av prox
49 Tibia X - 10 X X 4 frag av diafys, 2 frag av dist, 4 frag av prox
50 Fibula X - 2 - X
51 Patel la -
52 Calcaneus X - 2 X X endast proximala ledytor
53 Talus X X 2 X X Hela
54 Cuboideum -
55 Naviculare X - 2 X X
56 Latera le cuniforme -
57 Intermedia le cuni forme X - 2 X X
58 Mediale cuni forme X - 2 X X
59 Metatarsa l  I X - 4 X X 2x diafys+prox. 2 x dist ledyta
60 Metatarsa l  I I X - 1 - X proximal del
61 Metatarsa l  I II X - 1 - X proximal del
62 Metatarsa l  IV
63 Metatarsa l  V X - 1 - X proximal del
64 Phalang 1 pedis -
65 Phalang 2 pedis X - 1 / /
66 Phalang 3 pedis -

Obestämda
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

67 oid os sa  longa X - 10 / /
68 Oid platta  ben X - 21 / / Ben, platta til l  formen
69 Oid spongiosa X - 1 / /
70 oid cranium X - 1 / /
71 oid MT/MC X - 12 - - diafyser

Teckenförklaring:

-  Frånvaro
X  Närvaro
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Grav 36B Kön: ? Ålder:0,5-2 år
Cranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

1 Fronta le X - 3 X X 2x orbita, 1, skalltak o.fus
2 Parieta le X - 3 X X 3x fragment av skalltak o.fus
3 Occipi ta le X - 4 / / fragm av skalltak. + basilaris x2 +pars lat o.fus
4 Tempora le X - 1 X o.fus
5 Maxi l la X - 1 / / mjölktänder. o.fus
6 Mandibula X X 1 / / hel mjölktänder. o.fus
7 Nasa le -
8 Ethomoida le
9 Sphenoida le X - 3 X X 2x ala major+ fragm o.fus

10 Lacrimale -
11 Zygoimaticum X X 1 - X hel
12 Pa latinum -
13 Vomer -
14 Concha  nasa l i s  inf. -
15 Ins i s ivum X X 2 X X
16 Hyoideum -

Postkranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

17 Atlas X - 1 / / del av kotbåge o.fus
18 Axis -
19 Vertebrae Cerv. X - 10 / /  kotbågar o.fus
20 Vertebrae Thor. X - 10 / / kotbågar o.fus
21 Vertebrae Lumb. X - 2 - - kotbåge x2 o.fus med kotkropp. Bågarna dock fusionerade
22 Clavicula X X 2 X X 2x hela o.fus
23 Sternum X - 1 / / fragm av manubrium o.fus
24 Scapula X - 2 X X aningen kantstötta o.fus
25 Costae X X 30 X X 8 SIN, 11 DX (dorsala) 8 ventrala, 3 x diaf o.fus
26 Humerus X - 2 X X epfyser saknas o.fus. DX uppvisar högre ålder
27 Radius X - 2 X X epifyser saknas o.fus
28 Ulna X - 1 X epfyser saknas o.fus 
29 Metacarpa l  I -
30 Metacarpa l  I I -
31 Metacarpa l  I II -
32 Metacarpa l  IV -
33 Metacarpa l  V -
34 Phalang 1 manus -
35 Phalang 2 manus -
36 Phalang 3 manus -
37 Scaphoideum X X 1 X - hel
38 Lunatum -
39 Triquetrum -
40 Pis i forme -
41 Trapezium -
42 Trapeziodeum -
43 Capi tatum -
44 Hamatum -
45 Coxae X - 4 X X 2x ilium, 1x ischii, 1x pubis o.fus
46 Sacrum -
47 Os coccygis -
48 Femur X - 4 X X 1x saknar epifyser, 1 x diafys+prox, 2x fragm av dist o.fus
49 Tibia X - 2 X X 2x saknar epifyser o.fus
50 Fibula X - 2 X X 2x saknar epifyser o.fus
51 Patel la -
52 Calcaneus X - 1 X - saknar epifyser o.fus
53 Ta lus -
54 Cuboideum -
55 Naviculare -
56 Latera le cuni forme -
57 Intermedia le cuni forme -
58 Media le cuni forme -
59 Metatarsa l  I X - 2 X X diafyser o.fus.epifyser saknas
60 Metatarsa l  II -
61 Metatarsa l  II I -
62 Metatarsa l  IV -
63 Metatarsa l  V -
64 Phalang 1 pedis -
65 Phalang 2 pedis -
66 Phalang 3 pedis -

Obestämda
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

67 oid skal l tak X - 1 - - del av skalltak, sutur nävarande
68 oid kotkroppp X - 9 - - hela kotkroppar o.fus. Två olika storlekar
69 oid metacarpa ler X - 6 - - diafyser. Oid pga o.fus o.fus
70 oid pha lang manus X - 1 - - diafys. Oid pga o.fus
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Grav 36C Kön: ? Ålder:ca 10-20 år
Cranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

1 Fronta l e -
2 Pari eta le -
3 Occipi ta le -
4 Tempora l e -
5 Maxi l l a X - 1 / / sin processus frontalis saknas X kloak
6 Mandibula -
7 Nasal e -
8 Ethomoi da le -
9 Sphenoi da le -

10 Lacrimal e -
11 Zygoimaticum -
12 Palati num -
13 Vomer -
14 Concha nasa l i s  i nf. -
15 Ins i s ivum -
16 Hyoideum -

Postkranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

17 Atl as -
18 Axis -
19 Vertebrae Cerv. -
20 Vertebrae Thor. X X 1 / / hel fusioneringslinje tydlig
21 Vertebrae Lumb. -
22 Clavi cula -
23 Sternum -
24 Scapula -
25 Costae X - 16 X X 4x dx, 4x sin, 1x sternal, 7 x bara diafys delvis ofus
26 Humerus X - 3 X - prox epifys, prox diafys, dist ände o.fus
27 Radius -
28 Ulna -
29 Metacarpa l  I -
30 Metacarpa l  II -
31 Metacarpa l  II I -
32 Metacarpa l  IV X X 1 X hel
33 Metacarpa l  V -
34 Phalang 1 manus -
35 Phalang 2 manus -
36 Phalang 3 manus -
37 Scaphoideum -
38 Lunatum -
39 Tri quetrum -
40 Pis i forme -
41 Trapezi um -
42 Trapezi odeum -
43 Capitatum -
44 Hamatum -
45 Coxae -
46 Sacrum X X 1 / / hel fusioneringslinjer tydlig
47 Os coccygis -
48 Femur -
49 Tibi a -
50 Fibula -
51 Patel l a -
52 Calcaneus -
53 Ta lus X X 1 - X hel storlek passar åldern. Dock fusionerad
54 Cuboideum -
55 Navicul are -
56 Latera le cuni forme -
57 Intermedia l e cuniforme -
58 Media l e cuni forme -
59 Metatarsa l  I -
60 Metatarsa l  II -
61 Metatarsa l  II I -
62 Metatarsa l  IV -
63 Metatarsa l  V -
64 Phalang 1 pedis -
65 Phalang 2 pedis -
66 Phalang 3 pedis -
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Grav 37 Ålder:35-55 år Kön: Man
Cranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

1 Fronta l e X - 3 / / delar av viceralkraniet saknas. 2X fragm av näsutskott
2 Parieta le X x 2 X X hela
3 Occi pita le X - 2 / / saknar fast basis. 1X fragm av cond
4 Tempora l e X - 2 X X avbrutna utskott
5 Maxi l la -
6 Mandibula -
7 Nasa l e -
8 Ethomoi da le -
9 Sphenoi da le -

10 Lacrimal e -
11 Zygoimaticum X - 1 X -
12 Pal ati num -
13 Vomer -
14 Concha  nasa l is  inf. -
15 Ins is i vum -
16 Hyoi deum -

Postkranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

17 Atl as -
18 Axi s -
19 Vertebrae Cerv. -
20 Vertebrae Thor. -
21 Vertebrae Lumb. -
22 Cl avicula -
23 Sternum -
24 Scapula X - 2 X Cav.glen + proc cor
25 Costae X - 2 / / 2 fragm av diafys
26 Humerus X - 2 X - 1x diafys + fragm av distala
27 Radius X - 3 X X 3x diafys X kraftig periostal  reaktion. Infektion/infl? + Benpålagring vid linea på ”friska” benet
28 Ulna X - 4 X X 2x diafys + prox, 1 x frag av prox. 1X diafys X kraftig periostal  reaktion. Infektion/infl?
29 Metacarpa l  I -
30 Metacarpa l  II -
31 Metacarpa l  II I -
32 Metacarpa l  IV -
33 Metacarpa l  V -
34 Phal ang 1 manus -
35 Phal ang 2 manus -
36 Phal ang 3 manus -
37 Scaphoideum -
38 Lunatum -
39 Triquetrum -
40 Pi s i forme -
41 Trapezium -
42 Trapeziodeum -
43 Capi tatum -
44 Hama tum -
45 Coxae -
46 Sacrum -
47 Os coccygis -
48 Femur X - 6 X X 2x diafys, 1x diafys+ prox, 2x distal, 1 x prox extra dx prox. Ind 2 indivder X slitspår i  distala ledrullen. Lårben har osteoporosmätts
49 Ti bia -
50 Fi bula -
51 Patel l a -
52 Cal caneus X - 2 X X ledytor
53 Ta l us -
54 Cuboi deum -
55 Navi culare X - 1 X -
56 Latera l e cuniforme -
57 Intermedia l e cuniforme -
58 Media l e cuni forme -
59 Metatarsa l  I -
60 Metatarsa l  I I -
61 Metatarsa l  I II X - 1 - X diafys+proximal ände
62 Metatarsa l  IV -
63 Metatarsa l  V -
64 Phal ang 1 pedi s -
65 Phal ang 2 pedi s -
66 Phal ang 3 pedi s -

Obestämda
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

67 spongi osa X - 1 / / l itet fragm av spongiosa
68 oid cranium X - 1 / / oid cranium fragm
69 ossa  longa X - 1 / / oid fragm av ossa longa. Platt
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Grav 39 Ålder:35-50 år Kön: Man
Cranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

1 Fronta le X x 1 X X sutura metopica
2 Parieta le X x 2 X X
3 Occipi ta le X - 1 / / basis saknas utstickande protuberantia
4 Tempora le X - 2 X X proximalt avskavd, utskott avbrutna
5 Maxi l la X - 1 X X Hårda gommen
6 Mandibula X - 2 / / 1 st lös utskott. Condylerna saknas x igenväxta alveoler. Gammalt utseende
7 Nas ale X - 2 X X endast proximala delar
8 Ethomoidale -
9 Sphenoidale -

10 Lacrimale -
11 Zygoimaticum X - 1 X -
12 Pa latinum X - 2 X X endast ventrala delar
13 Vomer -
14 Concha  nasa l i s  inf. -
15 Ins i s ivum -
16 Hyoideum -

Postkranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

17 Atlas X - 2 / /  ledytan mot axis+del av ramen
18 Axis X - 1 / / endast ledutskottet x Benpålagring, svag eburnation
19 Vertebrae Cerv. X - 4 / / fragm av ledyta x uppvisar spår av uppluckring- OA?
20 Vertebrae Thor. X - 1 / / fragm av ledyta mot costae
21 Vertebrae Lumb. -
22 Clavicula X - 1 - / endast corpus
23 Sternum -
24 Scapula X - 3 X X 1 st facies + acromion. 1X margo, 1 x acromion hals
25 Costae -
26 Humerus X - 5 X X 1xdiafys, 2x caput, 1xdistal 1xdistal+diafys x Sin ben uppvisar felställning, eburnation, OA
27 Radius X - 2 X X 1xdiafys+distal, 1xdiafys+proximal x Sin ben uppvisar kraftig eburnation, OA?
28 Ulna X - 5 X X 2xdist, 1xprox, 2xdiafys+prox x Sin ben uppvisar kraftig eburnation, OA?
29 Metacarpa l  I -
30 Metacarpa l  II -
31 Metacarpa l  II I X - 2 X X diafys+proximal del
32 Metacarpa l  IV -
33 Metacarpa l  V -
34 Pha lang 1 manus X - 4 - - diafyser+proximala delen
35 Pha lang 2 manus X x 2 - - 2x hela
36 Pha lang 3 manus -
37 Scaphoideum X - 1 - X utskottet saknas
38 Lunatum X - 2 X X ledytor
39 Triquetrum X - 2 - X ledytor
40 Pis i forme -
41 Trapezium -
42 Trapeziodeum -
43 Capi tatum X - 1 - X avskavd, nästan hel
44 Hamatum X - 2 X X 1x ledytor, 1x nästan hel
45 Coxae X - 4 - / 3 fragm av facies lunatum. 1 fragm av platta
46 Sacrum -
47 Os coccygis X - 2 / / kotkroppar
48 Femur X - 9 X X 2xdiafys, 2xcaput, 5x dist
49 Tibia X - 2 X X 2x diafys
50 Fibula X - 2 - X 2x diafys
51 Patel la X - 1 X -
52 Calcaneus -
53 Ta lus -
54 Cuboideum -
55 Naviculare -
56 Laterale cuni forme -
57 Intermedia le cuni forme -
58 Media le cuni forme -
59 Metatarsa l  I -
60 Metatarsa l  I I -
61 Metatarsa l  I I I -
62 Metatarsa l  IV -
63 Metatarsa l  V -
64 Pha lang 1 pedis -
65 Pha lang 2 pedis -
66 Pha lang 3 pedis -

Obestämda
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

67 oid cranium X - 10 - -
68 oid vertebrae X - 10 - - fragm av ledytor och ledutskott
69 oid ossa  longa X - 13 - -
70 oid platta X - 20 - - oidentifierade plattor (möjl coxae, scapula)
71 oid fragm X - 22 - - oidentifierade fragm. Mkt spongiosa
72 oid mt/mc X - 7 - - oid mt/mc, diafyseer + epifyser
73 oid phalang X - 2 - - 2x fragm av ledrulle
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Grav 43 Ålder: 40-55 år Kön: Man ?
Cranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

1 Frontale x x 1 / /
2 Parieta le x x 2 x x utbuktande parietale
3 Occipi ta le x x 1 / / kraftig protuberantia
4 Temporale x - 2 x x både proc och mast fragmenterade
5 Maxi l la -
6 Mandibula -
7 Nasale -
8 Ethomoida le x - 1 / / basen til l de olika skivorna närvarar
9 Sphenoida le x x 1 / /

10 Lacrimale -
11 Zygoimaticum -
12 Palatinum -
13 Vomer -
14 Concha nasa l i s  inf. -
15 Ins is ivum -
16 Hyoideum -

Postkranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

17 Atlas -
18 Axis -
19 Vertebrae Cerv. -
20 Vertebrae Thor. x - 3 / / Ledytor + kotkroppar
21 Vertebrae Lumb. x - 6 / / delar/hela kotkroppen saknas Stora kotor
22 Clavicula -
23 Sternum -
24 Scapula -
25 Costae x - 11 x x 8xcorpus. 3Xcaput
26 Humerus -
27 Radius x - 1 x - diafys x periostal reaktion, uppluckring
28 Ulna -
29 Metacarpal  I x x 2 x x 1xhel, 1xdiafys x en uppvisar kraftig uppluckring. Syns på flera andra MC
30 Metacarpal  I I -
31 Metacarpal  I II x - 1 x - Diafys+distal x uppluckring. Periostal reaktion
32 Metacarpal  IV -
33 Metacarpal  V -
34 Phalang 1 manus x x 1 - - 1x hel
35 Phalang 2 manus x x 6 - - 2xhel. 4xdiafys+prox
36 Phalang 3 manus x x 2 - -
37 Scaphoideum x x 1 x -
38 Lunatum -
39 Triquetrum -
40 Pis i forme -
41 Trapezium -
42 Trapeziodeum -
43 Capitatum x x 1 x -
44 Hamatum -
45 Coxae x - 13 x x 5xfacies aur. 2Xluna+tub.1xluna.5xplatta
46 Sacrum x - 3 / / 2x facies dorsalis + proc art sup
47 Os coccygi s -
48 Femur x - 8 x x 2xdiafys,2xdist,3xcaput, 1xcollum
49 Tibia -
50 Fibula x - 3 x x 2x diafys. 1xdiafys+distal
51 Patel la x x 2 x x en hel, en saknar apex
52 Calcaneus -
53 Talus -
54 Cuboideum -
55 Naviculare -
56 Latera le cuniforme -
57 Intermediale cuni forme -
58 Mediale cuni forme -
59 Metatarsa l  I x x 2 x x 1xhel,1xprox uppvisar storleksvariation. DX större
60 Metatarsa l  I I -
61 Metatarsa l  I II x - 2 x - 2x diafys + proximal del indikerar två indiker. Uppvisar stl skil lnad
62 Metatarsa l  IV x - 2 x x 2x diafys + proximal del uppvisar storleksvariation. DX större
63 Metatarsa l  V x x 1 - x
64 Phalang 1 pedis -
65 Phalang 2 pedis -
66 Phalang 3 pedis -

Obestämda
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

67 oid ossa  longa x - 3 - -
68 oid platta x - 18 - -
69 oid fragment x - 11 - -
70 oid vertebrae x - 4 - - ledytor
71 oid MT/MC x - 2 - - diafyser
72 oid animalt x - 1 - - ev calcaneus F.Silvestris
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Grav 45 Ålder: 30-50 år Kön: Kvinna?
Cranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

1 Frontal e x x 1 / /
2 Parietale x x 2 x x
3 Occipita le x - 1 / / basis saknas
4 Temporal e x x 2 x x utöver avbrutna proc så är de hela Uppvisar hål pga tidigare montering
5 Maxi l la x - 1 x x dx utskott saknas x kloak/abcess dx pm2. Ser också benpålagring i bihålorna
6 Mandibula x x 1 / / Uppvisar hål pga tidigare montering
7 Nasal e -
8 Ethomoi dale x - 1 / / basen ti ll skivorna närvarar
9 Sphenoi dale x - 1 / / endast sidopartierna närvarande

10 La crima le -
11 Zygoima ticum x - 2 x x
12 Palati num -
13 Vomer -
14 Concha nasal is  inf. -
15 Ins is ivum -
16 Hyoideum -

Postkranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

17 Atlas x - 1 / / halva ”ringen” närvarande + facies
18 Axis x x 1 / / 1x hel Uppvisar hål pga tidigare montering
19 Vertebrae Cerv. x x 6 / / 6x praktiskt taget hela Uppvisar hål pga tidigare montering
20 Vertebrae Thor. x x 10 / / 1x hel, 9x saknar transv utskott Uppvisar hål pga tidigare montering x scmorl's noder
21 Vertebrae Lumb. x x 5 / / 1x hel, 4x m fragm kotkropp Uppvisar hål pga tidigare montering
22 Clavi cul a x - 2 x x 1x diafys, 1x diafys + sternal
23 Sternum
24 Scapula x - 3 x x 2x cav glen+margo+proc, 1x acromion
25 Costae x - 36 x x 6xsin,7xdx(sternala ändar) 23xcorpus
26 Humerus x - 4 x x 2xdiafys+distal. 2X lösa caput x spår av periostal  reaktion ovanför ledrullen distalt
27 Radius x - 2 x x 2xdiafys
28 Ul na x - 2 x x 2xdiafys+proximal
29 Metacarpa l  I x x 2 x x 1x hel, 1x diafys
30 Metacarpa l  II x - 1 x - 1x diafys+proximal
31 Metacarpa l  III x - 2 x x 2x diafys+proximal
32 Metacarpa l  IV x - 2 x x 2x diafys+proximal del
33 Metacarpa l  V x - 2 x x 2x diafys + proximal del
34 Phalang 1 manus x x 5 - - 4x hela, 1x daifys + prox
35 Phalang 2 manus x x 2 - - 1x hel, 1x diafys+dist
36 Phalang 3 manus -
37 Scaphoideum
38 Lunatum
39 Triquetrum
40 Pis i forme
41 Trapezium
42 Trapeziodeum
43 Capitatum x x 1 - x 1x hel
44 Hama tum x - 2 - x Utskottet + fragm av ledyta
45 Coxae -
46 Sacrum -
47 Os coccygis -
48 Femur x - 5 x x 1xdiafys. 1xdiaf+prox, 1xcaput 2xdist Uppvisar hål distalt pga tidigare montering
49 Tibia x x 4 x x 1x hel. 1X diafys + dist. 2X frag av prox ledyta x l iten benutväxt, som knöl 
50 Fibula x - 4 x x 2x diafys + 2x distal ände x liten benutväxt distalt, som knöl
51 Patel l a x x 2 x x 2x relativt hela, aningen avskavda
52 Calca neus x - 2 x x ledytor+dorsala knöl närvarande Uppvisar hål pga tidigare montering
53 Talus x - 2 x x saknar del  av ventrala leden Uppvisar hål pga tidigare montering
54 Cuboideum x - 2 x x ledytor, saknar del av dorsala ytan
55 Naviculare -
56 La terale  cuni forme x x 2 x x 2x hela
57 Intermedial e cuniforme x x 2 x x 2x hela
58 Medial e cuniforme x x 2 x x 2x hela
59 Metatarsal  I x x 2 x x 2x hela
60 Metatarsal  II x - 2 x x 2x diafys + proximal del
61 Metatarsal  II I x - 2 x x 2x diafys
62 Metatarsal  IV x - 2 x - Diafys + proximal del
63 Metatarsal  V x - 2 x x Daifys + proximal del
64 Phalang 1 pedi s x x 1 - - 1x hel
65 Phalang 2 pedi s x x 2 - - 2x hel
66 Phalang 3 pedi s -

Obestämda
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

67 oid MC x - 1 - - diafys
68 oid fragm x - 4 - -
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Grav 49 Ålder: 40-50 år Kön: Kvinna
Cranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

1 Frontale - - -
2 Parietale -
3 Occipital e -
4 Tempora le -
5 Maxi l la -
6 Mandibula -
7 Nasa le -
8 Ethomoi dal e -
9 Sphenoi dal e -

10 Lacrimal e -
11 Zygoi maticum -
12 Pa latinum -
13 Vomer -
14 Concha nasa l is  inf. -
15 Ins is i vum -
16 Hyoideum -

Postkranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

17 Atlas -
18 Axis -
19 Vertebrae Cerv. x - 6 / / kotkroppar med utskott x scmorl's noder
20 Vertebrae Thor. x - 10 / / kotkroppar+ledytor med utskott x scmorl's noder
21 Vertebrae Lumb. x - 5 / / 3x fragm av kotkropp, 2xdorsala utskott x osteofyter på fyra kotor. En uppvisar också eburnation
22 Cl avicula x - 1 - x diafys+änden mot acromion
23 Sternum -
24 Scapula x - 6 x x 2xcav glen+margo, 1xmargo,2xhals acromion, 1 frag
25 Costae x - 30 x x 14x corpus, 8x dx, 8x sin
26 Humerus x - 6 x x 5x fragm av diafys. 1X diafys+dist
27 Radius x - 4 x x 4xdiafys Indikerar 2 individer
28 Ul na x - 3 x x 2xdiafys+del av prox, 1x diafys
29 Metacarpal  I -
30 Metacarpal  II x - 2 x x 2x diafys
31 Metacarpal  III -
32 Metacarpal  IV -
33 Metacarpal  V -
34 Phalang 1 manus x - 1
35 Phalang 2 manus x - 6 Kraftiga muskelfästen palmart
36 Phalang 3 manus -
37 Scaphoideum -
38 Lunatum -
39 Triquetrum -
40 Pi s i forme -
41 Trapezium -
42 Trapeziodeum -
43 Capitatum -
44 Hamatum -
45 Coxae x - 13 x x 3x lunatum, 3x crista, 3x facies, 1x incisura, 2x övriga frag, 1X spina mkt fragm med ändå bra för metod
46 Sacrum x - 4 / / 1x ”rygg”, 2x laterala led, 1x prox ledyta
47 Os  coccygis -
48 Femur x - 8 x x 2x diafys, 2x caput, 4xdistal
49 Ti bia x - 5 x x 2xdiafys, 1xprox ledyta, 2x distal  yta
50 Fi bul a x - 3 x x 2x diafys, 1x distal ände
51 Patel la x x 2 x x
52 Ca lcaneus -
53 Ta lus -
54 Cuboi deum -
55 Naviculare x - 1 - x
56 Latera le cuniforme -
57 Intermedial e cuni forme -
58 Medi ale cuniforme -
59 Metatars al  I -
60 Metatars al  II x - 1 x - diafys+proximal
61 Metatars al  III -
62 Metatars al  IV x - 2 x x 2x diafyser
63 Metatars al  V x - 3 x x 3x diafyser Ind 3  individer
64 Phalang 1 pedi s -
65 Phalang 2 pedi s -
66 Phalang 3 pedi s -

Obestämda
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

67 oi d vertebrae x - 12 - -
68 oi d fragment x - 9 - -
69 oi d ossa  longa x - 4 - -
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Grav 50A Ålder: 25- 40 år Kön: Man
Cranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

1 Frontale -
2 Parieta le -
3 Occipi tale -
4 Tempora le -
5 Maxi l la x - 1 / / processus saknas alla dentes närvarande
6 Mandibula x x 3 / / 1x hel + 2x extra del av angulus Angulus indikerar 2 indivder
7 Nasa le -
8 Ethomoidale -
9 Sphenoidale -

10 Lacrimale -
11 Zygoimaticum -
12 Palatinum x - 2 x x endast processus
13 Vomer -
14 Concha  nasa l is  inf. -
15 Ins i s ivum x x 2 x x 2x hela
16 Hyoideum -

Postkranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

17 Atlas -
18 Axis x - 2 / / del av dorsala änden saknas
19 Vertebrae Cerv. -
20 Vertebrae Thor. -
21 Vertebrae Lumb. -
22 Clavicula -
23 Sternum -
24 Scapula -
25 Cos tae -
26 Humerus x - 1 x - diafys+distal x uppvisar benpåväxt och porositet distalt
27 Radius -
28 Ulna x - 3 x x 2x diafys+prox, 1x diafys+dist könsbedömt beroende på passformenmed humerus x periostal reaktion+kloak
29 Metacarpa l  I -
30 Metacarpa l  I I -
31 Metacarpa l  I I I -
32 Metacarpa l  IV -
33 Metacarpa l  V -
34 Pha lang 1 manus -
35 Pha lang 2 manus -
36 Pha lang 3 manus -
37 Scaphoideum -
38 Lunatum -
39 Triquetrum -
40 Pis i forme -
41 Trapezium -
42 Trapeziodeum -
43 Capi tatum -
44 Hamatum -
45 Coxae x - 1 - x endast pubis+ del av i l ium saknas
46 Sacrum -
47 Os coccygis -
48 Femur x - 2 x x 2x caput
49 Tibia x - 4 x x 2x diafys x osteomyelit? På bade sin & dx
50 Fibula x - 1 x - 1x diafys x periostal reaktion, osteomyelit?
51 Patel la -
52 Calcaneus -
53 Talus -
54 Cuboideum -
55 Naviculare -
56 Latera le cuni forme -
57 Intermedia le cuni forme -
58 Mediale cuni forme -
59 Metatarsal  I -
60 Metatarsal  I I -
61 Metatarsal  I I I -
62 Metatarsal  IV -
63 Metatarsal  V -
64 Pha lang 1 pedis -
65 Pha lang 2 pedis -
66 Pha lang 3 pedis -

De benelement som inte kunnat urskiljas ti l l  kön befinner sig i  listan för 50C, ”Övriga identifierade ben”.
Denna uppdelning gjordes för att det var såpass tydligt att det här handlade om två olika individer och att dessa uppvisade olika kön. 
Om detta inte hade varit fallet hade vissa av benen helt enkelt hamnat som övertaliga element. 

Kommentar: I denna lista förekommer endast de ben i grav 50 som kunnat identifieras ti l l manligt kön. De som kunnat urskiljas som kvinnligt kön finner du i 50B.
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Grav 50B Ålder: 40-50 år Kön: Kvinna
Cranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

1 Fronta le x - 5 / / 3x skaltak, 1x fragm orbitale, 1x fac temp x cribra orbitalia?
2 Parieta l e x - 17 x x skalltak, suturer
3 Occi pita le x - 5 / / 2x fragm av skalltak, 1x eminentia cruciformis+2x cond occ proutuberantia närvarande
4 Temporal e x - 4 x x mastoideus+hörselgångar+2x fossa mand proc mast intakta
5 Maxi l l a -
6 Mandibula -
7 Nasale -
8 Ethomoi dale -
9 Sphenoi dale x - 1 - x ala major

10 Lacrimale -
11 Zygoimaticum x x 2 x x 2x hela
12 Palatinum -
13 Vomer -
14 Concha nasa l i s  inf. -
15 Ins is i vum -
16 Hyoi deum -

Postkranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

17 Atl as -
18 Axis -
19 Vertebrae Cerv. -
20 Vertebrae Thor. -
21 Vertebrae Lumb. -
22 Clavicula -
23 Sternum -
24 Scapul a -
25 Costae -
26 Humerus x - 3 x x 1x diafys, 1x diafys+distal, 1x dist
27 Radius -
28 Ulna -
29 Metacarpal  I -
30 Metacarpal  II -
31 Metacarpal  III -
32 Metacarpal  IV -
33 Metacarpal  V -
34 Phal ang 1 manus -
35 Phal ang 2 manus -
36 Phal ang 3 manus -
37 Scaphoi deum -
38 Lunatum -
39 Triquetrum -
40 Pis i forme -
41 Trapezium -
42 Trapeziodeum -
43 Capi tatum -
44 Hamatum -
45 Coxae x - 1 x - fragmenterat il ium, facies närvarande
46 Sacrum -
47 Os coccygi s -
48 Femur -
49 Tibia -
50 Fibula -
51 Patel la -
52 Calcaneus -
53 Talus -
54 Cuboi deum -
55 Navi culare -
56 Latera le cuniforme -
57 Intermedi a le cuni forme -
58 Media le cuniforme -
59 Metatarsa l  I -
60 Metatarsa l  II -
61 Metatarsa l  III -
62 Metatarsa l  IV -
63 Metatarsa l  V -
64 Phal ang 1 pedis -
65 Phal ang 2 pedis -
66 Phal ang 3 pedis -
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Grav 50C -Övriga identifierade ben
Cranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

1 Frontale -
2 Parieta le -
3 Occipi ta le -
4 Temporale -
5 Maxi l la -
6 Mandibula x - 2 - x fragm av angulus
7 Nas ale -
8 Ethomoidale -
9 Sphenoidale -

10 Lacrimale -
11 Zygoima ticum -
12 Palatinum -
13 Vomer -
14 Concha na sal i s  inf. -
15 Ins is ivum -
16 Hyoideum -

Postkranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

17 Atlas x - 2 / / i två delar
18 Axis
19 Vertebrae Cerv. x x 7 / / kotkroppar med kotbågar
20 Vertebrae Thor. x - 10 / / kotkroppar med kotbågar x schmorl's noder
21 Vertebrae Lumb. x - 6 / / kotkroppar med kotbågar x schmorl's noder
22 Clavicula x x 2 x x 2x hela
23 Sternum x - 3 / / 1x manubrium, 2x corpus
24 Scapula x - 6 x x 2xacromion,2xcav glen, 2xmargo
25 Costae x - 62 x x 8x dx, 8x sin (caput), 46x corpus
26 Humerus x - 2 x x 2x caput
27 Radius x - 6 x x 2x diafys+distal, 2x diafys, 1x prox, 1x prox epifys Indikerar 2 individer
28 Ulna x - 1 x 1x diafys+prox
29 Metacarpal  I -
30 Metacarpal  I I x - 1 - x 1x diafys + proximal
31 Metacarpal  I I I x - 1 - x 1x diafys + proximal
32 Metacarpal  IV -
33 Metacarpal  V -
34 Phalang 1 manus x x 2 - - 1x hel
35 Phalang 2 manus x x 9 - - 2x hela, 7x diafys + prox
36 Phalang 3 manus x x 1 - - 1x hel
37 Scaphoideum x x 2 x x 2x hela
38 Lunatum -
39 Triquetrum -
40 Pis i forme -
41 Trapezium -
42 Trapeziodeum -
43 Capitatum -
44 Hamatum x - 1 - x
45 Coxa e x - 3 x x 1xilium, 1xlunatum, 1xischii
46 Sacrum x - 2 / / 1x fragm basis + fragm fac pelvica
47 Os coccygis -
48 Femur x - 4 x x 1x diafys+prox, 1x diafys, 2x distal x hugg-/skärmärken
49 Tibia x - 2 x x 2x proximal ledyta
50 Fibula x - 4 x x 4x diafys
51 Patel la x - 2 x x del av facies articularis saknas
52 Calca neus x - 2 x x ledytor
53 Talus x - 2 x x del av dorsala änden saknas
54 Cuboideum x - 2 x x avskavda kanter
55 Naviculare x x 2 x x 2x hela
56 Latera le  cuni forme x - 1 x -
57 Intermedia le  cuni forme x - 1 x -
58 Mediale cuni forme x - 2 x x
59 Metatarsa l  I x x 3 x x 2x hela, 1x prox Indikerar 2 individer
60 Metatarsa l  I I x - 3 x x 3x diafys+proximal Indikerar 2 individer x periostal reaktion
61 Metatarsa l  I I I x - 1 - x 1x diafys + proximal
62 Metatarsa l  IV x - 3 - x 2x diafys+proximal Indikerar 2 individer
63 Metatarsa l  V x x 5 x x 3x hela, 2x diafys+proximal Indikerar 3 individer x periostal reaktion
64 Phalang 1 pedis x x 1 - - 1x hel
65 Phalang 2 pedis x x 6 - - 5x hela, 1x diafys+prox
66 Phalang 3 pedis x x 2 - - 2x hela

Obestämda
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

67 os sa longa x - 11
68 oid ca put x - 4 4 fragm av ledkula
69 ioid fragm x - 26
70 oid cra nium x - 13 13 fragm av skalltak
71 oid vertebrae x - 6 kotkroppar, oid  utskott
72 oid MC x - 1 - - diafys
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Grav 55 Ålder: 35-50 år Kön: Kvinna
Cranialt
Benelement Närvaro Hel + DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

1 Frontal e x - 5 x x 2x orbital, 1x skalltak, 2x bihålor Ind 2 individer. Sutura metopica
2 Pari eta le x - 17 x x fragment av skalltak Tjocka bitar, djupa åder-rännor x porositet internt
3 Occipital e x - 4 / / 2x skalltak, 2x condylus x porositet internt
4 Temporale x - 4 x x saknar margo par, 2x lösa margo par hammaren,stödet+stigbygeln närv
5 Maxi l la x - 7 x x alveoler
6 Mandibula x - 3 x x 2x tandrader + processus
7 Nas ale -
8 Ethomoidale x - 1 x - högra sidan
9 Sphenoidale -

10 Lacrimal e -
11 Zygoi maticum x - 1 x - saknar proc frontalis
12 Palatinum -
13 Vomer -
14 Concha nasa l is  inf. -
15 Ins i s ivum -
16 Hyoideum -

Postkranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

17 Atlas x x 1 / / 1x hel x benpålagring fovea dentis
18 Axis x x 1 / / 1x hel
19 Vertebrae Cerv. x x 6 / / 5x nästan kompletta, 1x corpus x uppvisar kraftiga spår av OA
20 Vertebrae Thor. x - 8 / / 1x arcus, 7x med kotkropp+arcus x 1x uppvisar kraftig uppluckirng av fac intervert
21 Vertebrae Lumb. x - 6 / / 5x kotkropp+arcus, 1x ledutskott x Schmorl's + osteofyter
22 Cl avicula x - 3 x x 2x hela (en delad i två)
23 Sternum x - 1 / / corpus sterni
24 Scapula x - 3 - 1x margo med, 1x cav glen, 1spina
25 Cos tae x - 64 x x 21 caput (11 sin,10 dx) 43 corpus
26 Humerus x x 2 x x 1xhel /del av caput saknas) 1x diafys+distal
27 Radius x x 4 x x 2x prox, 2x diafys Ind 2 individer
28 Ul na x - 3 x x 2x prox+diafys, 1x diafys Ind 2 individer x retroaktiv aktivitet i  prox leden
29 Metacarpal  I -
30 Metacarpal  I I -
31 Metacarpal  I II -
32 Metacarpal  IV -
33 Metacarpal  V x - 1 x 1x diafys+prox
34 Phalang 1 manus x - 3 / / 3x diafys+prox
35 Phalang 2 manus x x 5 / / 3x hela, 2x diafys+prox
36 Phalang 3 manus -
37 Scaphoideum x x 1 x - 1x hel
38 Lunatum x x 2 x x 1x hel, 1x fragmenterad
39 Triquetrum x - 2 x x aningen fragmenterad
40 Pi s i forme -
41 Trapezium -
42 Trapeziodeum x x 1 x -
43 Capitatum x - 2 x x fragmenterade
44 Hamatum x - 1 x
45 Coxae x - 14 x x 2x ischii, 3x pub.sym, 4x i lium, 2, crista, 2x luna
46 Sacrum x - 5 / / 1x basis, 3x facies, 1 facies  pelvica
47 Os  coccygis -
48 Femur x x 7 x x 1x hel, 2x prox+diafysm 4 distal Ind 2 individer (den hela hör inte ti ll) OSTEOPOROSMÄTA
49 Ti bi a x - 5 x x 4x diafys, 1c dist ledyta Ind 2 individer x kärlfåror
50 Fi bul a x - 2 x x 2x diafys
51 Patel la x x 2 x x 2x hela
52 Calcaneus x - 1 x - ledytor
53 Talus x - 2 x x 1x ledrulle, 1x aningen fragmenterad
54 Cuboideum -
55 Naviculare x - 2 x x 1x a ningen fragm, 1x ledytor
56 Latera le cuni forme x - 2 x x aningen fragmenterade, ledytor
57 Intermedia le cuni forme -
58 Medi al e cuniforme x - 1 x - ledytor
59 Metatarsa l  I x - 2 x x 1x aningen fragm dist, 1x dist ledyta
60 Metatarsa l  II x - 1 x - 1xdiafys+prox
61 Metatarsa l  II I -
62 Metatarsa l  IV -
63 Metatarsa l  V -
64 Phalang 1 pedis x x 2 / / 2x hela
65 Phalang 2 pedis x - 3 / / 2x aningen fragm, 1x diafys+distal
66 Phalang 3 pedis -

Obestämda
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

67 oid vertebrae x - 16 / / 7xcorpus, 4x arcus 5x ledutskott
68 oid ossa  longa x - 7 / / fragment av diafyser
69 oid fragment x - 38 / / mkt spongiosa
70 oid platta x - 11 / / platta fragment (coxae/scapula)
71 oid cranium x - 5 / / oid fragm av skalltak
72 oid MT/MC x - 11 / / diafyser
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Grav 56 Ålder: 10-15 år Kön: -
Cranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

1 Frontale -
2 Parieta le x - 24 x x fragment av skalltak o.fus
3 Occipi ta le x - 4 / / 2 fragm av crista, 2x basis o.fus
4 Tempora le x - 4 x x 2x mastoideus, 1x skalltak, 1x fossa o.fus
5 Ma xi l la x - 5 x x alveoler, hårda gommen o.fus
6 Ma ndibula x - 7 x x trigonum, tandrad, angulus o.fus
7 Na sa le -
8 Ethomoida le -
9 Sphenoida le x - 3 / / 3x ala major o.fus

10 La crimale -
11 Zygoimaticum -
12 Palatinum -
13 Vomer -
14 Concha  nasa l i s  inf. -
15 Ins is ivum -
16 Hyoideum -

Postkranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

17 Atlas x x 1 / / 1x hel o.fus
18 Axis x - 1 / / halva bågen. o.fus
19 Vertebra e Cerv. x - 5 / / 5x vert utskott o.fus
20 Vertebra e Thor. x - 9 / / 8x arcus, 1xkotkropp+arcus o.fus
21 Vertebra e Lumb. x - 3 / / 3x kotkropp med utskott o.fus
22 Cla vicula x x 2 x x 2x hela o.fus
23 Sternum -
24 Scapula x - 4 x x 2x collum scapulae, 2x margo o.fus
25 Costae x - 40 x x 12x caput. 28X corpus o.fus
26 Humerus x - 3 x x 1x diafys+dist, 1x diafys, 1 distal o.fus
27 Ra dius x - 2 x x 2x diafys o.fus
28 Ulna x - 2 x 2x diafys o.fus
29 Meta carpa l  I -
30 Meta carpa l  I I -
31 Meta carpa l  I II -
32 Meta carpa l  IV -
33 Meta carpa l  V -
34 Phalang 1 manus -
35 Phalang 2 manus -
36 Phalang 3 manus -
37 Scaphoideum -
38 Luna tum -
39 Triquetrum -
40 Pis i forme -
41 Tra pezium -
42 Tra peziodeum -
43 Capi tatum -
44 Ha matum -
45 Coxa e x - 3 x x 1x ilium, 2x ischii o.fus
46 Sacrum x - 5 / / basis, 4x kota o.fus
47 Os  coccygis -
48 Femur x - 6 x x 2x diafys+prox, 2x diafys+dist, 2x dist epifys o.fus
49 Tibia x - 5 x x 3x diafys, 2x prox epifys
50 Fibula x - 3 - - 3x diafys o.fus.
51 Patel la
52 Calcaneus
53 Talus x - 1 x - palmara ledytor o.fus
54 Cuboideum -
55 Na vicula re -
56 La terale cuni forme -
57 Intermedia le  cuniforme -
58 Mediale cuni forme -
59 Meta ta rs al  I -
60 Meta ta rs al  I I -
61 Meta ta rs al  I I I -
62 Meta ta rs al  IV -
63 Meta ta rs al  V -
64 Phalang 1 pedis -
65 Phalang 2 pedis -
66 Phalang 3 pedis -

Obestämda
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

67 oid cra nium x - 2 / / 2 fragm av cranium
68 oid ossa  longa x - 4 / / fragm av ossa longa
69 oid fra gm x - 3 / / 3 oid fragm
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Grav 57 Ålder: 45-60 Kön: Man
Cranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

1 Fronta le -
2 Pa rieta le -
3 Occipi ta le -
4 Tempora le -
5 Maxi l la -
6 Mandibula -
7 Na sale -
8 Ethomoidal e -
9 Sphenoida l e -

10 La crimale -
11 Zygoimaticum -
12 Pa latinum -
13 Vomer -
14 Concha nasa l i s  inf. -
15 Ins is ivum -
16 Hyoideum -

Postkranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

17 Atl as -
18 Axis -
19 Vertebrae Cerv. -
20 Vertebrae Thor. x x 7 / / 4x nästan hela,  2x arcus, 1x corpus rödfärgade beläggningar x kraftig benpålagring, schmorl's, lipping
21 Vertebrae Lumb. x x 6 / / 6x hela kotor i följd x lipping osteofyter
22 Cl avicula x x 2 x x 1x hel, 1 saknar sternal ände x MSM, cayakers clavicle
23 Sternum x - 1 / / distal del av corpus
24 Sca pula x - 4 x x 2x cav glen, 1x margo, 1x acrom
25 Costae x - 48 x x 15cap (8sin,7dx),1x sternal,33corp x felläkt fraktur, periostal reaktion
26 Humerus x - 6 x x 1x diafys+dist,1xdiafys,3xcaput,1xdist
27 Radius x - 6 x x 1x hel, 3x diafys, 1x prox,1xdist Ind 2  individer
28 Ul na x - 5 x x 1xprox,1xdist,1xdfiaf,1xdiaf+prox
29 Metacarpa l  I x x 1 x - 1x hel
30 Metacarpa l  I I x - 2 x x 1x diafys+prox
31 Metacarpa l  I I I x - 1 - x 1x diafys+prox
32 Metacarpa l  IV x - 1 x - 1x diafys+prox
33 Metacarpa l  V x x 1 - x
34 Phalang 1 manus x x 6 / / 5x hela, 1x diafys+prox
35 Phalang 2 manus x x 2 / / 2x hela
36 Phalang 3 manus -
37 Sca phoideum x x 1 x 1x hel
38 Lunatum -
39 Triquetrum -
40 Pi s i forme -
41 Trapezium -
42 Trapeziodeum x x 1 - x 1x hel
43 Ca pitatum x x 2 x x 2x hela
44 Ha matum x x 1 x 1x hel
45 Coxae x - 6 x x 2x ilium, 3x ischii, 1x  ramus sup Ind 2 individer
46 Sa crum x x 1 / / 1x hel
47 Os coccygis -
48 Femur x - 9 x x 2xdiafys+prox, 7x dist epicondyl OSTEOPOROSMÄTT
49 Ti bia x - 7 x x 2x diafy+dist, 5x prox ledyta
50 Fi bula x - 8 x x 6x diafys, 2x distal led
51 Pa tel la -
52 Ca lcaneus x x 2 x x 2x hela
53 Ta lus x x 2 x x 2x hela
54 Cuboideum x - 1 - x ledytor
55 Na viculare x - 1 - x ledytor
56 La tera le cuni forme -
57 Intermedia le cuni forme -
58 Media le cuni forme -
59 Metatarsa l  I -
60 Metatarsa l  I I -
61 Metatarsa l  I I I x - 1 x - 1x diafys+prox
62 Metatarsa l  IV x - 1 x - 1x diafys+prox
63 Metatarsa l  V -
64 Phalang 1 pedis -
65 Phalang 2 pedis -
66 Phalang 3 pedis -

Obestämda
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

67 oid ossa  longa x - 23 / /
68 oid ben x x 2 - - oid ben. Animalt?
69 oid fragment x - 4 7 / oid fragment
70 oid vertebra e x - 1 / / oid kotkropp
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Grav 59 Ålder: 35-55 år Kön: Kvinna
Cranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

1 Frontale x - 4 / / 3x orbitale, 1x glabella
2 Parietale x - 11 x x fragm av skalltak, suturer
3 Occipi ta le x - 1 / / Skalltak – protuberantia
4 Temporale x - 3 x x 1x salltak, 2x mastoideus
5 Maxi l la x - 1 x x proc front
6 Mandibula x - 2 / / 1x angulus, 1 sin sida (tandrad+ang)
7 Nas ale -
8 Ethomoidale -
9 Sphenoidale x - 6 / / 6x fragm av ala major+minor

10 Lacrimale -
11 Zygoimaticum x x 2 x x 2x hela
12 Palatinum x - 1 x x
13 Vomer -
14 Concha nasal is  inf. -
15 Ins i s ivum -
16 Hyoideum -

Postkranialt
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

17 Atlas x - 6 7 / 4x ledytor, 1x fovea, 1x tuberc
18 Axis x - 1 / / nästan hel, fragm ledyta
19 Vertebrae Cerv. x x 6 / / 1x hel, 3x arcus, 2x corpus+ fragm arcus
20 Vertebrae Thor. x - 3 / / 3x nästan hela, fragm utskott x Schmorl's
21 Vertebrae Lumb. x - 2 / / 1x med fragmm corpus, 1x proc spin x Schmorl's
22 Clavicula -
23 Sternum -
24 Scapula x - 5 x x 3x fragm av spina, 2x margo
25 Costae x - 25 x x 8xcaput (4 sin, 4 dx), 17 corpus kraftiga costae
26 Humerus x - 2 x - 1x diafys, 1x distal
27 Radius x - 2 - x 1x prox ledyta, 1x distal ledyta
28 Ulna x - 5 x x 3x diafys, 1x prox, 1x diafys+prox Ind 2 individer
29 Metacarpa l  I x - 2 - x 1x diafys+prox, 1x dist ledyta
30 Metacarpa l  II x - 1 - x 1x diafys+prox
31 Metacarpa l  II I x x 1 x - 1x hel
32 Metacarpa l  IV
33 Metacarpa l  V x - 1 x - 1x proximal ände
34 Phalang 1 ma nus x x 11 / / 4x hela, 7 diaf+prox, 1x dist
35 Phalang 2 ma nus x x 3 / / 2x hela, 1x diafys+prox
36 Phalang 3 ma nus -
37 Scaphoideum
38 Lunatum x - 1 x - ledyta
39 Triquetrum
40 Pis i forme
41 Trapezium x x 2 x x 2x hela
42 Trapeziodeum
43 Capitatum x - 2 x x ledytor närvarande
44 Hamatum ¨
45 Coxae x - 8 x x 4x lunatum, 1x crista, 1c facies aur, 2x il ium
46 Sacrum x - 3 / / 1x basis, 2xfacies dorsalis
47 Os coccygis
48 Femur x - 6 x x 2x diafys, 4x fragm epicondyl
49 Tibia x - 4 x x 1x proximal led, 1x dist led, 2x diafys
50 Fibula x - 3 x - 2x diafys, 1x distal led
51 Patel la x - 1 x - del av apx fragm
52 Calcaneus x - 2 x - 1xledytor, 1x dist knölen
53 Talus x x 1 x - 1x hel
54 Cuboideum
55 Naviculare
56 Laterale cuni forme
57 Intermediale cuniforme
58 Mediale cuni forme
59 Metatarsal  I
60 Metatarsal  II
61 Metatarsal  II I
62 Metatarsal  IV
63 Metatarsal  V
64 Phalang 1 pedis x - 1 / / 1x prox
65 Phalang 2 pedis
66 Phalang 3 pedis

Obestämda
Benelement Närvaro Hel Antal fragm DX SIN Del Anmärkning Förändring Beskr av förändring

67 oid fra gm x - 90 / / små fragm, mycket spongiosa
68 oid platta x - 30 / / platta fragm (scapula,coxae,cranium)
69 os sa longa x - 31 / / små fragm, fl isor
70 oid caput x - 7 / / oid fragm av caput (humerus/femur)
71 oid vertebrae x - 23 / / fragm av arcus, corpus
72 oid MT/MC x - 9 / / diafyser, fragm av dist led'
73 os pisiforme x x 1 x - 1x hel 
74 oid cranium x - 10 / / oid fragm ac cranium – bihålor



13:2. Metod resultat

13:2:1. Könsbedömningar
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Grav: 36A 36B 36C 37 39 43 45 49 50A 50B 55 56 57 59
Incisura ischiadica major - - - - - 4 - 1 5 2 2 - 5 2
Symphysis pubica - - - - - - - - - - F - - -
Sulcus preauricularis - - - - - - - 2 0 4 F - 0 -
Arc Composé - - - - - - - F M F F - M -
Protuberantia occipitale externa 1 - - 5 5 4 3 - - 1 3 - - 1
Processus mastoideus 2 - - 4 2 3 2 - - 2 2 - - 2
Margo supra orbitalis 3 - - 4 4 2 2 - - 2 2 - - -
Arcus supercilaris 4 - - 4 3 2 1 - - 2 - - - 2
Kranieform F - - M M ? M - - - - - - -
Angulus mandibulae M? - - - - - F - M - M - - M
Trigonum mandibulae ? - - - ? - F - 3 - 3 - - 3
Sacrum, Bågform - - - - - - - - - - - - M -
Mätning av Axis: XSL 47,30 mm - - - - - 45,99mm - - - 51,37mm - - 39,69mm
Mätning av Axis: XDH 41,64 mm - - - - - 36,18mm - - - 41,21mm - - 33,62mm
Mätning av Axis: DSD 13,74 mm - - - 12,41 mm - 10,75mm - 11,20mm - 11,65mm - - 11,74mm
Mätning av Axis: DTD 11,51 mm - - - 9,77 mm - 10,36mm - 10,48mm - 11,26mm - - 10,80mm
Mätning av Axis: LVF 16,73 mm - - - - - 16,49mm - - - 17,48mm - - 16,91mm
Mätning av Axis: SFB 45,86 mm - - - - - 43,53mm - - - 48,02mm - - 44,64mm
Mätning av Axis: SFS 17,89 mm - - - - - 16,57mm - 17,72mm - 17,75mm - - 16,12mm
Mätning av Axis: SFT 16,78 mm - - - - - 15,50mm - 18,56mm - 16,63mm - - 15,66mm
Humerus vert diam caput - - - - - - - - - 35,70mm - - -
Humerus epicondylbredd 64,63 mm - - - 68,3mm - - 66,45mm 59,04mm 57,61mm - 67,09mm -
Femur vert diam caput - - - 49,05mm 43,39mm 51,39mm - 46,95mm - 46,3mm - 47,48mm -
Femur epicondylbredd - - - - - 71,22mm - - - - - - -
Radius max diam caput - - - - 26,38mm - - - - - - 25,09mm -
Radius min diam caput - - - - - - - - - 18,31mm - 23,74mm 26,11mm
Tibia prox bredd - - - - - - - - - - - - -
Metacarpal 1 längd - - - - - 46,05mm - - - - - 45,64mm -

Teckenförklaring:
1-5 – Gradering av utseende enligt referenser i Buikstra & Ubelaker (1994)
- - Har ej gått att registrera



13:2:2 Åldersbedömningar

13:2:3. Kroppslängsberäkningar
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Grav: 36A 36B 36C 37 39 43 45 49 50A 50B 55 56 57 59
Cranium, Synostos:                1 0 - - 0 0 2 0 - - - 2 - - 2

2 1 - - 1 1 1 0 - - - 1 - - 1
3 0 - - 3 3 1 1 - - - 1 - - 2
4 0 - - 3 2 3 2 - - - 2 - - 2
5 1 - - 2 2 2 0 - - - 1 - - 2
6 0 - - 1 1 2 1 - - - 2 - - 2
7 2 - - 1 - 2 3 - - - - - - -
8 1 - - 0 - 3 3 - - - - - - -
9 0 - - 0 - 2 2 - - - 1 - - 1

10 0 - - 1 - 1 0 - - - - - - 2
Facies auricularis - - - - - Fas 5 - Fas 5- 6 Fas 2-3 Fas 5-6 Fas 5-6 - Fas 5-7 -
Symphysis pubica - - - - - - - - - - Fas 4-6 - - -
Tandframbrott >21 1,5-2 år >15 år - >21 år - >21 år - >21 år - >21 år 10-12 år - >21 år
Tandslitage Maxilla F-G - C-D - H - E-H - E-G - F-G - - E-F
Tandslitage Mandibula G-H - - - F-H - F-H - F-H - - - - H
Fusionering: Full Ofull Ofull Full Full - Full Full Full Full Full Ofull Full Full
Humerus längd, Juvenil - 103,13mm - - - - - - - - - 182,65mm - -
Radius längd, Juvenil - 78,44mm - - - - - - - - - - -
Ulna längd, Juvenil - 88,17mm - - - - - - - - - - -
Femur längd, Juvenil - 128,43mm - - - - - - - - - - -
Tibia längd, Juvenil - 104,93mm - - - - - - - - - - -
Fibula längd, Juvenil 103,25mm - - - - - - - - - -

Grav: 36A 36B 36C 37 39 43 45 49 50A 50B 55 56 57 59
Humerus längd - - - - - - - - - - 312,45mm - - -
Radius längd - - - - - - - - - - - - 253,16mm -
Ulna längd - - - - - - - - - - - - - -
Femur längd - - - - - - - - - - 479,65mm* - - -
Femur epicondylbredd - - - - - - - - - - - - - -
Tibia längd - - - - - - 364,65mm - - - - - - -
Fibula längd - - - - - - - - - - - - - -

* - Övrtaligt element. Tillhör ej individen i grav55



13:3. Registrering av Schmorl's noder
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Grav: V. Cervical V. Thoracicae V. Lumbal Superiort Inferiort Centralt Dorsalt Ventralt Största storlek (mm) Lipping Osteofyter
Grav 36A X X X 8,47
Grav 36A X X X X X 9,29
Grav 36A X X X 8,59
Grav 36A X X X 7,08 X

Grav 45 X X X 3,8
Grav 45 X X X X X 13,38
Grav 45 X X X 6,05
Grav 45 X X X X X 14,49
Grav 45 X X X X 7,62
Grav 49 X X X 6,65
Grav 49 X X X 7,55 X

Grav 50C X X X 11,65
Grav 50C X X X X X 16,25
Grav 50C X X X X X 10,57
Grav 50C X X X X X 11,38
Grav 50C X X X 27,44

Grav 55 X X X 14,01
Grav 55 X X X X X 17,08*
Grav 57 X X X 11,69
Grav 57 X X X X 15,32 X
Grav 59 X X X X 13,57
Grav 59 X X X X 17,47
Grav 59 X X X X 11
Grav 59 X X X X 13,06

* Denna kota uppvisar också ett mycket stort djup på intryckningen


