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De dolda sjukdomarna - Osteoporos och artros kvarteret Banken 1 i Visby 

The hidden diseases - Osteoporosis and osteoarthritis from the block Banken 

1 in Visby 

Abstract 

This Bachelor paper deals with skeletal diseases like osteoporosis and 

osteoarthritis. 24 medieval individuals from the block Banken 1 in Visby, 

Gotland were chosen for an osteological analysis. Osteoporosis affects the 

bone with low bone mineral density and can lead to possible fractures and 

Osteoarthritis is a degenerative joint disease. A DEXA reading was done at Dr. 

Roland Alvarssons Doctorial practice in Visby and the results from the DEXA 

reading showed that none of the individuals suffered from osteoporosis, but one 

suffered from osteopenia. Some individuals were x-rayed at Visby hospital and 

the x-rays were interpreted by Dr. Staffan Jennerholm. The x-ray showed that 

two individuals suffered from osteoarthritis. You can get a glint into the past and 

daily life of medieval people with a little help of modern technology like x-ray 

and DEXA reading. 

Keywords:  osteoporosis, osteoarthritis, Visby, DEXA, x-ray, medieval period. 

Julia Bonds, 2012. Department of Archaeology and Osteology, Gotland 

University. Cramérgatan 3, 62157 Visby, Sweden. 

Omslagsbilden är tagen av författaren, lårbenet i grav 5 beskrivs i appendix 

tabell 1. 
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1. Inledning 

Patologiska förändringar är något jag varit intresserad av ända sedan jag 

började med osteologi. Det är fascinerande att se hur mycket information ett 

skelett kan ge. När jag fick höra om Sabine Stens projekt Ostoporosis och 

osteoarthritis då och nu (finansierat av KK stiftelsen) (2011a) visste jag att det 

var detta jag skulle skriva om. I forskningsprojektet används arkeologiska 

skelettmaterial för att diskutera viktiga folkhälsofrågor idag. Historiska data kan 

ha stor betydelse för modern forskning, eftersom ökad kunskap efterfrågas om 

specifika hälsoproblem, vilka idag medför stora vårdkostnader. Vad kan modern 

sjukvård lära av gamla skelett och vad kan osteologer lära om benskörhet och 

förändringar i leder hos nu levande människor (Sten & Mellström 2011). Detta 

forskningsprojekt har gett mig möjligheten att samarbeta med en specialist i 

radiologi vid Visby lasarett, röntgenläkare Staffan Jennerholm. Jag har även 

haft en möjlighet att samarbeta med läkare Roland Alvarsson och sjuksköterska 

Peggy Lodnert i läkarpraktiken Visby.  

Osteoporos och artros är idag vanliga sjukdomar, vilket det kanske även var 

under medeltiden. En osteologisk analys har utförts på utvalda ben från ett 

område i Visby som heter kvarteret Banken 1. Det har varit mycket lärorikt och 

intressant att få kombinera den osteoarkeologiska analysen med modern 

medicinsk teknik för att tolka människans hälsotillstånd och hur hennes hälsa 

kan ha påverkat hennes dagliga liv i den medeltida staden Visby. Jag har 

arbetat med samma osteoarkeologiska material som min studentkollega 

Stefanie Hedén, men kommer inte att diskutera de frågeställningar som hon 

diskuterar i sin uppsats. 

Individerna som analyserats i uppsatsen kommer från två olika arkeologiska 

utgrävningar, 1991 och 1998. Tack vare den kalkrika jorden som finns här på 

Gotland är skeletten ganska bra bevarade, det finns enstaka individer som är 

något fragmenterade. 

Samtliga röntgenbilder är tagna av läkare Staffan Jennerholm, andra fotografier 

är tagna av författaren och Stefanie Hedén.  

1.1. Tack 

Först vill jag tacka min handledare lektor Sabine Sten vid Högskolan på Gotland 

som gett mig möjligheten att medverka i hennes projekt. Jag vill tacka Staffan 

Jennerholm, överläkare, specialist i radiologi och chef för 

mammografiavdelningen Visby lasarett, för hjälpen med röntgen och 

bedömning av sjukliga förändringar. Jag vill också tacka sjuksköterska Peggy 

Lodnert och läkare Roland Alvarsson för osteoporosmätningen av 

skelettmaterialet i läkarpraktiken, Osteoporoslab i Visby. Till slut vill jag tacka 
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min studentkollega Stefanie Hedén för hjälpen med den osteologiska analysen 

samt min mormor Wava Stürmer för intresse och synpunkter på språket och 

Cecilie Hongslo Vala, biträdande forskare, institutionen för medicin, avdelningen 

för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Göteborgs universitet, för information 

och kommentarer. 

2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att se hur osteoporos (benskörhet), en av dagens 

vanligaste folksjukdomar, påverkat medeltida individer och deras vardag. Även 

artros (ledförändringar) och eventuella andra skeletala förändringar kommer att 

dokumenteras. Osteoporosmätning och röntgen har använts för att studera 

bendensiteten i lårbenshalsen samt andra patologier som ej går att upptäcka 

med blotta ögat. 

2.1. Frågeställningar 

Frågeställningarna som kommer att besvaras i uppsatsen inriktar sig på 

individens skeletala hälsa. Om individen har osteoporos, har detta påverkat de 

dagliga sysslorna, samt hur kan vi med dagens teknik, som röntgen och 

osteoporosmätning, bidra med information till den osteologiska analysen. 

Uppsatsarbetet har också inriktas på att undersöka skillnader mellan män och 

kvinnor, angående osteoporos och artros. Varför får man sjukdomen 

osteoporos och hur har sjukdomen förändrats från medeltiden till idag. 

- Vad är och varför uppkommer osteoporos och artros? 

- Har de medeltida människorna i kvarteret Banken i Visby 

osteoporos och/eller artros? 

- Hur kan sjukdomarna osteoporos och artros ha påverkat det 

dagliga livet? 

- Kan arkeologiskt skelettmaterial användas inom moderna 

osteoporosmätningar och röntgen och hur kan dessa metoder 

hjälpa den osteologiska/arkeologiska forskningen? 

- Finns det skillnader mellan individer med osteoporos från 

medeltiden och dagens patienter? 

2.2. Avgränsning 

De individer i materialet som inte kunnat kroppslängdsberäknas på grund av 

fragmenteringsgraden kommer inte att tas upp i uppsatsen. Sjukliga 

förändringar som inte kunnat diagnostiserats till en specifik sjukdom kommer 

inte att diskuteras. 1991 grävdes ca.60 gravar i kvarteret Banken, Visby och 

1998 påträffades 29 gravar. 24 individer från både grävning 1991 och - 1998 

kommer att ingå i uppsatsen, av dessa individer är ingen komplett, vilket har 
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begränsat den osteologiska analysen. I uppsatsen ligger fokus främst på 

lårbenet (femur) som använts vid osteoporosmätning. För röntgenundersökning 

valdes endast individer med synliga defekter på lårbenet för att se om några 

patologiska förändringar kunde upptäckas. 

3. Material 

Materialet kommer från kvarteret Banken 1 i Visby och är från grävningen 1991 

med diarienummer 1067/91 samt från grävningen 1998 med diarienummer 220-

437-1998. Materialet är lånat till Högskolan på Gotland från Gotlands Museum. 

Vid Norra Magasinet hade vi hela materialet av kvarteret Banken och gjorde ett 

urval, de individer som var så pass bra bevarade valdes ut så att författaren 

kunde arbeta med frågeställningarna. Materialet är inte stort och det är ett 

begränsat antal undersökta individer. Vissa av gravarna har genomgått en 

osteologisk analys redan tidigare men jag och min studentkollega Stefanie 

Hedén (2012) har gjort en egen analys av samtliga 24 individer som nämns i 

uppsatsen. 19 av dessa individer har genomgått en osteoporosmätning och 4 

har genomgått röntgenundersökning. Analyserade individer är från grav 1, 2, 3, 

5, 7 (det fanns tre individer i grav 7, därför har dessa fått heta grav 7, individ I 

och individ II), 7 individ I, 7 individ II, 8, 16, 19, 25, 29, 30, 34, 41, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53. 

3.1. Tidigare forskning kvarteret Banken 1 

Riksantikvarieämbetet utförde hösten 1991 en arkeologisk undersökning av 

byggnadsrester från 1700-tal samt ca.60 gravar från en kristen gravplats. 

Undersökningen utfördes i två etapper och uppdragsgivare var Faktab Finans 

AB och Riksantikvarieämbetet, den ansvarige för undersökningen var Eric 

Swanström. Området ligger i anslutning till den strandvall vilken S:t Hansgatan i 

dag löper i nord-sydlig riktning. En grundkonstruktion till en 1700-tals bod som 

revs 1917 framkom vid undersökningen och ca.60 gravar från tidig medeltid. 

Gravarna tillhör den gravplats som omger ”Allhelgonakyrkan”, S:t Per och S:t 

Hans. Den osteologiska analysen genomfördes av 1:e antikvarie Berit Sigvallius 

vid Statens historiska museum (Swanström 1999). 

1998 genomfördes en arkeologisk undersökning på fastigheten Banken 1. Då 

hittades en mur och 29 gravar. Undersökningen utfördes av arkeolog Beatrice 

Rydén. De tidigare grävda områdena i samma kvarter utgör tillsammans en del 

av kyrkogården till den angränsande medeltida kyrkoruinen S:t Hans. Den 

osteologiska analysen av individerna i S:t Hans genomfördes av Carola Liebe-

Harkort (Rydén 1998). 
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3.2. Källkritik 

Det är svårt att få exakta bedömningar av kön, ålder och kroppslängd eftersom 

skelettmaterialet som behandlats i uppsatsen inte är kompletta. I somliga fall 

har endast lårbenet funnits till hands vilket gör att resultaten inte är lika 

tillförlitliga som de skulle ha varit om ett komplett skelett analyserats. Somliga 

individer har endast bennummer och inget gravnummer, på grund av detta har 

fiktiva gravnummer tilldelats av författaren för underlättande av 

osteoporosmätningen. De fiktiva gravnumren är 45-53. Alla individer som 

analyserats har inte genomgått osteoporosmätning och röntgen. För att 

osteoporosmätningen skulle kunna genomföras måste den övre (proximala) 

delen av lårbenet vara helt och bra bevarat. 

4. Metoder 

En osteologisk analys har gjorts på 24 individer, könsbedömning, 

åldersbedömning och kroppslängdsberäkning har utförts, där det varit möjligt, 

utifrån de kriterier som påträffats. För att osteoporosmätningen skulle vara 

möjlig har en kroppsvikt också genomförts på individerna, denna kroppsvikt är 

uträknad enligt lektor Sabine Sten och sjuksköterska Peggy Lodnert (Sten & 

Lodnert 2011b). 

4.1. Könsbedömning 

Könsbedömningarna i uppsatsen har utgått ifrån höftbenet, kranium och lårben. 

För könsbedömning av höftbenet (coxae) har olika kriterier använts. För vinkeln 

mellan tarmben och sittben (incisura ischiadica major) med gradering 1-5 och 

för studium av fåran under ledytan på tarmbenet mot korsbenet (sulcus 

preauricularis) med gradering 0-4 har Buikstra & Ubelaker (1994:18f) använts. 

För en fiktiv linje (arc composé) har Novotný (1982) ur Bruzek (2002) använts. 

För könsbedömning av kranierna (cranium) har Ascádi & Nemeskeri (1970) ur 

Buikstra & Ubelaker (1994:20) använts. Pearson’s (1917-1919) ur Bass 

(2005:230) metriska data har använts för lårbenets huvud (caput femoris) 

vertikala mått samt epicondylbredden på den nedre (distala) delen på lårbenet. 

För närmare beskrivning av graderingarna se tabell 1. 
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Tabell 1 Könsbedömning enligt Buikstra & Ubelaker 1994:18f, Novotný 1982 ur Bruzek 2002, Ascádi & 

Nemeskeri 1970 ur Buikstra & Ubelaker 1994:20, Pearson’s 1917-1919 ur Bass 2005:230. 

Coxae Gradering Kön Observationer 

Incisura ischiadica 
major 

1 Kvinna  

 2 Kvinna ?  
 3 ?  
 4 Man ?  
 5 Man  
Arc composé  Kvinna Finns 
  Man Saknas 
Sulcus preauricularis 0  Saknas 
 1  Vid och djup 
 2  Vid men grund 
 3  Tydlig men smal 

och relativt grund 
 4  Smal, grund och 

har mjuka kanter 
Pubis: Ventral arc, 
Subpubic concavity, 
Ischiopubic ramus 
ridge 

0  Icke observerbar 

 1 Kvinna  
 2 ?  
 3 Man  
Kranium Gradering Kön  
Protuberancia 
occipitalis externa, 
Processus mastoideus, 
Margo supraorbitalia, 
Glabella, Trigonum 
mandibulae 

1 Kvinna  

 2 Kvinna ?  
 3 ?  
 4 Man ?  
 5 Man  
Metriska data femur Millimeter Kön  
Caputs vertikala 
diameter 

< 41,5 Kvinna  

 41,5 – 43,5 Kvinna ?  
 43,5 – 44,5 ?  
 44,5 – 45,5 Man ?  
 > 45,5 Man  
Epicondylbredd < 72 Kvinna  
 72 – 74 Kvinna ?  
 74 – 76 ?  
 76 – 78 Man ?  
 >78 Man  
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4.2. Åldersbedömning 

För åldersbedömningen har höftbenet använts, och i vissa fall sömmarna 

(suturer) på kraniet enligt Workshop of European Anthropologists (1980). Där 

bäckenbenshalvorna möts (symfysfogen) är gjord enligt Brooks & Suchey 

(1990) ur Buikstra &Ubelaker (1994:23f) med faserna 1-6. Den öronformade 

ytan på bäckenbenet (facies auricularis) är enligt Lovejoy et al (1985) ur White 

& Folkens (2000:358) med faserna 1-8. En medelålder på samtliga kriterier har 

gjorts vilket sedan placerat individen i en av de tre åldersgrupperna (35,45 och 

55 år) (Sten & Lodnert 2011b) som använts för osteoporosmätningen. Individer 

som inte närmare kunnat åldersbedömas har bedömts som vuxen, och 

placerats i åldersgrupp 2 (45 år). För närmare beskrivning av ålderskriterierna 

se tabell 2. 

Tabell 2 Åldersbedömning enligt Brooks & Suchey 1990 ur Buikstra & Ubelaker 1994:23f, Lovejoy et al 

1985 ur White & Folkens 2005:358. 

Coxae Fas Ålder (år) 

Symfysfogen Kvinnor 1 15 – 24  
 2 19 – 40  
 3 21 – 53  
 4 26 – 70  
 5 25 – 83  
 6 42 – 87  
Symfysfogen Män 1 15 – 23  
 2 19 – 34  
 3 21 – 46  
 4 23 – 57  
 5 27 – 66  
 6 34 – 86  
Facies auricularis 1 20, kvinna 
 2 25, man, 28, kvinna 
 3 30 – 34, man 
 4 35 – 36, kvinna, 38, man 
 5 40 – 44, man 
 6 45 – 47, man 
 7 49 – 50, man, 55, kvinna 
 8 60+, man 

 

4.3. Kroppslängdsberäkning 

För kroppslängdsberäkning har lårbenet använts. Om inte lårbenet funnits, eller 

varit för fragmenterat för mätning, har överarmsbenet (humerus) använts. Om 

kroppslängden saknas används en tabell utarbetad av Sten och Lodnert 

(2011b) där medeltida kvarteret Humlegårdens (Sigtuna) genomsnittliga 

kroppslängd använts. Kroppsberäkningsformeln är enligt Trotter & Gleser 

(1952) ur Bass (2005:232f) på lårbenet och Bass (2005:158f) på 

överarmsbenet. Trotter & Gleser har använts istället för Sjövold för att ingen 

märkbar skillnad mellan formlerna kunde ses. 
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Tabell 3 Kropplängdsberäkning enligt Trotter & Gleser 1952 ur Bass 2005:232f, 158f. 

Ben Kön Formel 

Femur Man 2,32 (femur) + 65,53 +/- 3,94 
 Kvinna 2,47 (femur) + 54,10 +/- 3,72 
Humerus Man 2,89 (humerus) + 78,10 +/- 

4,57 
 Kvinna 3,36 (humerus) + 57,97 +/- 

4,45 

 

Tabell 4 Kroppslängd enligt Sten & Lodnert 2011b. 

Kön Kroppslängd (cm) 

Män 171,5 - 172 
Kvinnor 160,5 - 161 

 

4.4. Osteoporosmätning 

Osteoporosmätning har utförts på lårbenen. För att en osteoporosmätning skall 

vara möjlig krävs att lårbenets övre del är helt och bra bevarat. Mätningarna 

utfördes vid ett tillfälle hos läkare Roland Alvarssons läkarpraktik, 

Osteoporoslab Visby, med hjälp av sjuksköterskan Peggy Lodnert. Utrustningen 

som användes för osteoporosmätningen var en HOLOGIC röntgen. Enligt 

Dehlin & Rundgren (2007:166) är DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometery) 

den bästa tekniken idag för att diagnostisera osteoporosis. Metoden bygger på 

svaga röntgenstrålningar med två olika energier och undersökningen ger en 

kvantitativ bestämning av benmineraltätheten i de undersökta skelettdelarna. 

Denna metod är väldigt snabb, strålningen är ofarlig och det är smärtfritt för 

patienterna. Med DEXA – mätning kan man förutsäga risken för frakturer i 

framtiden och det ger ett bra underlag för rådgivning samt behandling. För att 

DEXA apparaten skall kunna räkna ut bendensiteten har moderna födelseår 

använts, 1957, 1967 och 1977. Sten & Lodnert (2011b) har därför omvandlat 

den osteologiska åldersbedömningen till något av dessa födelseår. 

4.4.1. Kroppsvikten 

För att osteoporosmätningen skulle vara möjlig måste individerna ha en 

uträknad kroppsvikt och den kroppsvikten är utförd enligt en tabell som är 

sammanställd av Sabine Sten och Peggy Lodnert (2011b). Utifrån moderna 

kroppsvikter har Sten och Lodnert räknat om kroppsvikten som den möjligen 

kan ha sett ut under medeltiden. Medeltida människor var troligen mer seniga 

och muskulösa än dagens befolkning. För utförligare beskrivning se tabell 5. 

Tabell 5 Kroppsvikt för man och kvinna, enligt Sten & Lodnert 2011b. 

Kroppslängd (cm) Man (kg) Kvinna (kg) 

140-149  50 
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150-160 60 55 
161-170 64 59 
171-180 68 63 
181-200 70 66 

 

4.5. Röntgen 

Röntgen har utförts av röntgenläkare Staffan Jennerholm vid Visby lasaretts 

röntgenavdelning. Fyra lårben röntgades för att se om några patologiska 

förändringar kunde ses. Alla lårben hade ”bentaggar” vid muskelfästet på 

lårbenet i (fossa trochanterica) området. 

5. Skelettets funktion 

Skelettet ger stöd och stadga, vissa delar av benen skyddar ömtåliga organ. 

Skallens ben skyddar hjärnan, bröstkorgens revben skyddar lungorna och 

hjärtat och bäckenets tarmben skyddar bukens organ. Förutom att skelettet har 

stödjande och skyddande funktioner fungerar det även som ett depå-organ för 

kalcium och fosfor. 

För att kroppen ska kunna anpassa sig till nya krav och belastningar byggs alla 

ben i kroppen ständigt om. Denna ombyggnad pågår under hela livet och sker 

med hjälp av två sorters celler, osteoblaster och osteoclaster. 

Det finns två typer av ben, dels det hårda och kompakta benet, dels det 

tvättsvampsliknande spongiösa benet som finns inuti rörbenen och 

kotkropparna. Den inre styrkan i benen beror på hur benbalkarna är 

arrangerade, alltså benets arkitektur, samt benmassan och kombinationen av 

mineral (Stenlund 1999:33ff). 

5.1. Osteoblaster och osteoclaster 

Osteoclasterna (figur 1) bryter ner ben och är stora celler med flera cellkärnor. 

Ett tätt område uppstår när osteoclastens yta har fäst vid det gamla benet, vilket 

sedan leder till den nedbrytande processen. Den vätska som finns runt omkring 

cellerna och innehåller bland annat kalcium har betydelse för om en osteoclast 

ska vara aktiv eller passiv. 
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Figur 1: Osteoclaster (Ljunggren 1999:26). 

Osteoblaster (figur 2) är celler som bygger upp nytt ben. Det kemiska ämnet 

kollagen bygger ett nätverk, tunna trådar som slingrar sig runt varandra. 

Belastningen på benet beror också på hur nätverket är orienterat. Osteoblasten 

känner av belastningen och kan därefter bygga ett nätverk. Ett kemiskt ämne 

som kallas cytokin gör att celler kan meddela med varandra. En rad olika 

hormoner som produceras i kroppen påverkar hela benbildningen, t.ex. 

bisköldkörtelhormon och tillväxthormon. 

 

Figur 2: Osteoblaster (Ljunggren 1999:27). 

Tillsammans utgör dessa celler en enhet. I det spongiösa benet bildar 

osteoclasten en grop som sedan fylls igen med hjälp av osteoblasten. Dessa 

celler kan också bevara rätt samling av salter i kroppens vätskor, t.ex. 

kalciumhalten regleras genom nedbrytning och uppbyggnad av ben (Stenlund 

1999:35ff). 
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5.2. Tafonomi och nedbrytning av skelettmaterial 

Mortalitet, begravningsskick, markförhållande samt metodik vid utgrävning är 

något som påverkar skelettmaterial. Magnell (2008:121) skriver att ”vid studium 

och tolkning av osteologiskt material är det alltid viktigt att beakta de många 

faktorer som påverkat skelettet från den tidpunkt, då de utgjorde vävnad hos 

levande människor, tills att de hamnat på osteologens arbetsbord”. 

Begreppet tafonomi kommer från grekiskans taphos (begravning) och nomos 

(lagar). Efremov var en rysk paleontolog och myntade begreppet 1940. 

Tafonomi räknas som en historisk vetenskap, genom att den inriktar till att 

rekonstruera skeenden i det förflutna. Studiet av tafonomiska processer kan 

belysa i vilken utsträckning skelettmaterial förändrats av nedbrytande faktorer, 

samt ge information om hur kroppar och skelettlämningar har påverkats av olika 

processer, vilket sedan kan ge en ökad förståelse för t.ex. begravningsskick 

(Magnell 2008:121f). 

Förstörelse av benvävnad är en komplicerad process och kan delas in i tre olika 

huvudfaktorer. Den första är biologiska processer, den andra 

kemiska/fysikaliska processer och den tredje benens motståndskraft. Biologisk 

och kemisk nedbrytning av ben beror oftast på miljöfaktorer, där syretillgång 

och temperatur har stor betydelse. Uppbyggnad och struktur på benen påverkar 

också i hög grad upplösningen. Mikroorganismer bryter ner kollagen, vilket gör 

att benen blir sköra. Tiden för nedbrytning av skelettmaterial, som ligger på 

markytan, varierar mycket beroende på klimat, vind, solljus, skugga, men också 

på morfologin och strukturen på benet (Magnell 2008:140). 

6. Osteoporos 

Osteoporos är det grekiska namnet på benskörhet och kommer från osteo = 

ben och poros = porös (Ljunggren 1999:9). Benskörhet uppstår när den 

normala balansen mellan uppbyggnad och nedbrytning av ben är förändrad så 

att det bryts ner mer ben än det byggs upp. En mindre benmängd samt 

försämrad benarkitektur uppstår (Stenlund 1999:19). Det finns två typer av 

osteoporos, typ I – osteoporos och typ II – osteoporos. Typ I – osteoporos är 

kopplad till östrogenförlusten hos kvinnor vid kirurgisk eller naturlig menopaus 

och till androgenförlust hos män. Typ II – osteoporos beror på åldersrelaterad 

förlust av benmassa och startar efter 40 års ålder hos både män och kvinnor 

(Engström – Laurent et al 1994:200). 

Osteoporos är en av dagens vanligaste folksjukdomar. Benen i kroppen blir 

väldigt sköra, även en måttlig belastning kan orsaka benbrott. Många kan under 

flera år vara ovetande om att de har sjukdomen och vara helt utan besvär tills 

det första benbrottet inträffar. Många kvinnor drabbades förr liksom nu av 
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frakturer på grund av benskörhet. Det finns tecken på benskörhet från äldre 

tider, på gamla tavlor och teckningar kan man se hur kroppsformen förändras, 

människor är krokiga och korta, vilket är ett tecken på benskörhet, för bild se 

figur 3. Förr i tiden fanns det inte några metoder för att se vem som möjligen 

kunde drabbas av osteoporos samt ingen effektiv behandling var känd. Det är 

först nu under de senaste åren som läkemedel finns för sjukdomen, dock är 

kunskapen om osteoporos fortfarande dåligt spridd (Stenlund 1999:10f). 

 

Figur 3 Kvinna med osteoporosförändringar i ryggen vid olika åldrar (Engström-Laurent et al 1994:201). 

Sverige har högsta risken för höftfrakturer i världen och skandinaviska kvinnor 

har högsta risken för kotkompressioner i Europa. Båda dessa är typiska 

osteoporosrelaterade frakturer. Däremot visar bentäthetsstudier inte samma 

bild när det gäller själva sjukdomen osteoporos, även om förekomsten av 

sjukdomen är stor i Sverige (Mellström 2008:11). 1,7 miljoner 

benskörhetsfrakturer rapporterades 1990 i hela världen. 6,3 miljoner frakturer 

som beror på benskörhet beräknas inträffa år 2050, dessa siffror kan framstå 

som en väldig underskattning. I dagens samhälle är ungdomarna längre än 

gårdagens och rör sig mycket mindre. Detta kan ha negativa faktorer på dagens 

samhälle, vilket kan leda till en ytterligare ökning av osteoporos om något 

årtionde (Stenlund 1999:14f). Denna utveckling kommer att orsaka stora 

kostnader inom vården i framtiden. 

6.1. Faktorer som påverkar utveckling av osteoporos 

Förutom att benskörhet är åldersbetingad och drabbar män och kvinnor oftast 

efter 70 – 75 års ålder, finns det en rad andra orsaker som påverkar skelettet 
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som till exempel ärftlighet och gener (Ljunggren 1999:30). Kvinnor i klimakteriet 

kan också börja drabbas av benskörhet (Stenlund 1999:44). 

6.1.1. Kalcium 

Kalcium är av alla näringsämnen den viktigaste byggstenen i skelettet, det är 

detta ämne som gör benet hårt och behövs vid benbildningen. Kalcium som den 

kemiska föreningen hydroxyapatit finns i benet, där finns också den största 

mängden kalcium i kroppen, benet fungerar som en reservoar för kalcium. Minst 

1200 mg kalcium per dag borde kvinnor mellan 50 och 70 år få i sig. De som 

inte får i sig tillräckligt med kalcium bör äta kalciumtillskott, benskörhet går att 

förhindra hos denna grupp kvinnor om det rekommenderade dagliga intaget 

följs (Stenlund 1999:22f). 

6.1.2. D-vitamin 

För att kalcium skall kunna tas upp från födan i tunntarmen behövs D-vitamin. 

Det finns i två former, vitamin D2 och vitamin D3. Vitamin D2 kommer från 

växtriket och vitamin D3 från djurriket, vitamin D3 kan också erhållas genom att 

man vistas utomhus då det bildas i huden vid solbestrålning. D-vitamin ser till 

att mer kalcium tas upp från födan och påverkar andra ämnen som i sin tur 

påverkar kalciumhalten i blodet. Förutom att D-vitamin har funktioner i 

benomsättningen påverkar den också hjärnan och huden (Stenlund 1999:24). 

6.1.3. Alkohol och rökning 

Framförallt bland män har man kunnat se en ökad risk för benskörhetsfrakturer 

vid missbruk av alkohol. Dock finns det vissa studier som visar att rött vin och 

mörkt öl kan ha positiva effekter på bentätheten, medan ren alkohol och vitt vin 

inte har det. Rökning kan också ge en ökad risk för benskörhet. Hos kvinnor 

som röker kan klimakteriet komma cirka ett eller två år tidigare. Om en kvinna 

röker ett paket cigaretter per dag kan hon ha 10 procent mindre benmassa vid 

klimakteriets början än en icke rökande kvinna (Stenlund 1999:26). 

6.1.4. Östrogen 

Benskörhet är framförallt något som påverkar kvinnor, vissa kvinnor kan relativt 

tidigt i livet drabbas av benskörhet. Detta sker på grund av den minskade 

produktionen av östrogen, vilket är den viktigaste orsaken till benskörhet hos 

kvinnor i övre medelåldern. Könshormonet östrogen har positiva effekter på 

benet och kan minska bennedbrytningen på ett effektivt sätt. Östrogen kan även 

göra att det bildas fler benceller (Stenlund 1999:29f). 
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6.2. Osteoporos i olika åldrar 

Barn och ungdomar kan drabbas av osteoporos, även om det är väldigt 

ovanligt, men det kan hända till exempel i samband med vissa sjukdomar. Dock 

är det vanligare att de får osteopeni (förstadiet till osteoporos), vilket är en 

måttligt minskad bentäthet. Dålig kost, svält och hormonsjukdomar kan orsaka 

osteopeni. Att upptäcka osteoporos eller osteopeni hos barn och ungdomar är 

svårt, mätningen av bentätheten görs då på växande ben, vilket medför en stor 

risk för felmätning. Vid 25 års ålder är benmassan störst, och ungefär samtidigt 

når man sin fulla längd. För att kunna bygga upp en bra ”benbank” behövs bra 

mat och tillräckligt med motion för att inte senare drabbas av benskörhet 

(Stenlund 1999:39f). 

Kvinnor efter klimakteriet är den största gruppen som riskerar att få osteoporos. 

När det kvinnliga könshormonet östrogen minskar vid klimakteriet påverkas hela 

organismen och benmassan. En ersättning av östrogen kan bromsa 

benförlusterna, idag finns olika östrogenpreparat och kan ges som till exempel 

tabletter. Men denna behandling måste i så fall pågå under många år (Stenlund 

1999:44). 

Män med osteoporos är inte vanligt men det finns cirka 10 procent av alla män 

som någon gång kommer att drabbas av benskörhet. Dock ser det ut som att 

antalet ökar. Orsaken till att män drabbas av osteoporos är att det inte bildas 

tillräcklig mängd testosteron (manligt könshormon), detta kan bero på stress 

och en ökad mängd stresshormoner i kroppen. Rökning och missbruk av 

alkohol är också något som har ett starkare samband med benskörhet för män 

än för kvinnor (Stenlund 1999:46). 

6.3. Typiska benskörhetsfrakturer 

I samband med osteoporos kan olika frakturer uppstå, till exempel 

kotkompression (hoptryckning av en kota) och höftfraktur. Kotkompression kan 

inträffa utan att det ger några påtagliga symptom, men kan också orsaka 

smärta och rörelsesvårigheter, som i sin tur kan kräva intagning på sjukhus. Om 

man har benskörhet kan en hostattack eller vridning i sängen framkalla en 

kotkompression. Det är framförallt bröstkota (thoracicae) 12 och ländkota 

(lumbales) 1 som drabbas av frakturer. 1-2 cm av kroppslängden kan reduceras 

vid varje kota som komprimeras. Ibland kan det orsaka en puckelformad rygg 

och svår ryggsmärta, se figur 3. 

Idag är en av de viktigaste orsakerna till handikapp och orörlighet hos äldre 

höftfrakturer. Från 50 års ålder ökar risken för höftfrakturer och medelåldern för 

höftfrakturspatienter är cirka 83-84 år för kvinnor och några år lägre för män 

(Dehlin & Rundgren 2007:169f). Enligt Stenlund (1999:52) är cirka 80 procent 

av alla höftfrakturer benskörhetsrelaterade. 
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6.4. Behandling av osteoporos 

Idag finns det ett fåtal mediciner som kan användas mot osteoporos. Vitamin D 

och kalcium är något som i första hand ges om man märker att en patient inte 

får i sig tillräckligt av vitaminerna på naturlig väg. Sedan kan medicinsk 

behandling ges, som till exempel östrogentillförsel, bisfosfonater, kalcitonin och 

tiazider. Bisfosfonater är etidronat och alendronat inregistrerade läkemedel för 

behandling av osteoporos efter klimakteriet. Medicinen bromsar osteoclasternas 

aktivitet. Kalcitonin är ett hormon som har visats kunna ge ökad bentäthet. 

Liksom hos bisfosfonater minskar det inflytandet från osteoclasterna. Tiazider 

används som blodtryckssänkande och vattendrivande medel, men har också 

visats ge starkare ben som bieffekt. Men denna medicin används vanligen inte i 

Sverige (Stenlund 1999:77ff). 

7. Artros 

I olika skelettmaterial, från såväl antiken som senare tid, förekommer 

degenerativa ledförändringar i både ryggrad och perifera leder. Den vanligaste 

reumatiska sjukdomen är osteoartros eller artros. Ledsjukdomen är 

degenerativ, det vill säga primärt icke inflammatorisk. En successiv nedbrytning 

av ledbrosken uppstår samt om - och påbyggnad av ben och broskvävnad 

(Engström – Laurent et al 1994:192f). Enligt Dehlin & Rundgren (2007) skall 

artros dock inte ses som en degenerativ ledsjukdom utan tillståndet 

kännetecknas av dynamiska förändringar. Både nybildning och nedbrytning av 

ledvävnader sker under artrosens olika faser. Det är således en sjukdom som 

drabbar den dynamiska reparationsprocessen i de synoviala lederna. 

Sjukdomen brukar delas upp i primär och sekundär artros. Vid primär artros är 

orsaken okänd och vid sekundär artros kan en utlösande faktor påvisas. T.ex. 

inflammatoriska och metaboliska sjukdomar samt mekaniska orsaker, som 

frakturer, kan orsaka sekundär artros (Engstöm – Laurent et al 1994:192f). 

7.1. Smärta 

Individer med artros kan känna en smärta som är lokaliserad till den 

artrosförändrade leden, smärtan är i det tidiga skedet av sjukdomen 

belastningsutlöst. Avancerad artros påverkar ledrörligheten, sträck- och 

böjförmågan försämras och även vid vila kan individen känna smärtor 

(Engström - Laurent et al 1994:192f). 

Forskning kring hur smärta påverkar dagligt liv och livskvalitet bland de med 

artros är relativt sparsam, speciellt rörande de allra äldsta, även om artros är 

vanligast bland just äldre personer. Påverkan på livskvalitet till följd av smärta 

och funktionsstörning är stor hos patienter med höftartros. Personer med 
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långvarig smärta visar att även andra aspekter av livskvaliteten än smärta och 

fysisk funktion påverkas. Man kan se en påtaglig inverkan på vitalitet, som ett 

uttryck för den typ av genomsyrande trötthet som i engelsk litteratur benämns 

fatigue. Smärtan kan också påverka social funktionsförmåga samt den mentala 

hälsan. Strukturella förändringar i ledbrosket och smärta integrerar med 

funktionen i drabbade leder och påverkar möjligheterna till att utföra olika 

aktiviteter och vara fullt delaktig i samhällslivet (Jakobsson 2007:150f). 

7.2. Behandling 

De generella behandlingsprinciperna vid artros är medicinering och 

sjukgymnastik. Att förbättra muskelkraften kring den drabbade leden är något 

artrospatienter bör sträva efter. Numera anses en stor del av 

rörelseinskränkningen vid artros bero på alltför svaga muskler (Dehlin & 

Rundgren 2007:178). 

8. Resultat 

Det undersökta materialet består av 9 kvinnor, 12 män, 3 kvinnor/män. Åldern 

sträcker sig för kvinnor ca. 34-70 år och för männen ca. 17 – 55 år, för 

kvinnor/män är åldern 18- 45 år. Kvinnornas kroppslängd är 150-168 cm. 

Männens kroppslängd är 162-175 cm. Se tabell 6 för sammanfattning av 

resultaten. För utförligare resultat av alla gravar och individer se appendix tabell 

1. 

Tabell 6 Sammanfattning av den osteologiska analysen. Förklaring: K= Kvinna, M= Man. Årtalen är de 

som användes för osteoporosmätningen och placerade individerna i de tre olika åldersgrupperna 1957 = 

35 år, 1967 = 45 år och 1977 = 55 år (Sten & Lodnert 2011b). De individer som inte har ett årtal utan 

endast beräknad ålder är inte med i osteoporosmätningen och behöver därför inte placeras i de olika 

åldersgrupperna. - = finns ej, X= finns. 

Grav Kön Ålder (årtal 
eller år) 

Kroppslängd 
(cm) 

Osteopeni Artros 

1 K 45 168 - - 
2 K 1957 166 - - 
3 M 1957 172 - - 
5 M 1977 169 - - 
7 M 1967 173 - - 
7 individ I K 1967 155 - - 
7 individ II K 1967 161 - - 
8 K/M Yngre än 18 - - - 
16 K/M 45 161/172 - X 
19 M 1967 167 - - 
25 K 1977 150 - - 
29 M 1967 169 - - 
30 K 1957 154 - - 
34 K 1957 160 - - 
41 K 1957 158 - - 
45 M 1967 172 - - 
46 M 1967 172 - - 



19 

 

47 M 1967 162 - - 
48 K/M 45 163/168 - - 
49 K 1967 159 X - 
50 M 1967 169 - - 
51 M 1967 175 - X 
52 M 17-19 172 - - 
53 M 1967 172 - - 

 

8.1. Osteologisk analys 

Individerna i gravarna presenteras gravvis med löpande gravnummer. 

Grav 1: Kvinna, kroppslängd 168 cm. Längden mättes från det högra (dexter) 

överarmsbenet på grund av den höga fragmenteringsgraden av lårbenet. 

Beräknad kroppsvikt, 59 kg enligt tabell 5. Av ålderskriterierna var medelåldern 

44,75 år ~ 45 år. 

Grav 2: Kvinna, kroppslängden, beräknad på höger lårben, är 165,82 cm och 

på vänster (sinister) lårben 166,24 cm vilket ger ett medelvärde på 166 cm. 

Beräknad kroppsvikt, 59 kg enligt tabell 5. Baserat på sammanväxningen 

(oblitering) av sömmarna i kraniet är individen ca.70 år, vilket placerar individen 

i åldersgrupp 3 (55 år). 

Grav 3: Man, kroppslängden, beräknad på höger lårben, är 172 cm. Vänster 

lårben är fragmenterad. Beräknad kroppsvikt, 68 kg enligt tabell 5. Av 

ålderskriterierna var medelåldern 55 år, vilket placerar individen i åldersgrupp 3 

(55 år). 

Grav 5: Man, kroppslängden, beräknad på höger lårben, är 169 cm. Vänster 

lårben är fragmenterad. Beräknad kroppsvikt, 64 kg enligt tabell 5. Av 

ålderskriterierna var medelåldern 35 år, vilket placerar individen i åldersgrupp 1 

(35 år). 

Grav 7: Består av tre olika individer. Individerna kallas ”grav 7”, ”individ I” och 

”Individ II”. Grav 7 är en man med en kroppslängd på 173 cm på högra lårbenet. 

Vänster lårben finns ej. Beräknad kroppsvikt, 68 kg enligt tabell 5. Av 

ålderskriterierna var medelåldern 45 år, vilket placerar individen i åldersgrupp 2 

(45 år). 

Individ I: Kvinna, kroppslängden, beräknad på vänster lårben, är 155 cm. Höger 

lårben finns ej. Beräknad kroppsvikt, 55 kg enligt tabell 5. Åldern bedöms som 

vuxen, vilket placerar individen i åldersgrupp 2 (45 år). 

Individ II: Kvinna, höger lårben finns ej och vänster lårben är fragmenterad vilket 

gör att kroppslängden fastställdes enligt tabell 5, medelvärdet på kvinnors 

kroppslängd var 161 cm. Vikt, 59 kg enligt tabell 6. Åldern bedöms som vuxen, 

vilket placerar individen i åldersgrupp 2 (45 år). 
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Grav 8: En ung individ, ledändarna har inte vuxit samman med resten av benen 

den är så kallad inte fusionerad. Detta gör att individen är yngre än 18 år. På 

grund av att individen inte är fusionerad kan ingen kroppslängd beräknas och 

därmed ingen kroppsvikt heller. På grund av fragmenteringsgraden har inget 

kön heller kunnat bedömas. 

Grav 16: För denna individ har bara vänster lårben funnits till hands. Detta gör 

att kön, ålder och kroppslängd är bedömd enligt de kriterier som finns på 

lårbenet. Har också valt att bedöma denna individ som man/kvinna och gjort 

bedömningarna för båda könen. För kvinna blev individens kroppslängd 161 cm 

och för man 172 cm. Kroppslängden är beräknad från tabell 4. Beräknad 

kroppsvikt för kvinna är 59 kg och för man 68 kg, enligt tabell 5. Åldern bedöms 

som vuxen, vilket placerar individen i åldersgrupp 2 (45 år). Denna individ har 

också tydliga benpålagringar vid lårbenshalsen och lårbenets nedre del. Detta 

tyder på artros (figur 4). 

 

Figur 4 Individ 16, tydliga benpålagringar på lårbenet, distalt-dorsalt. Förändringarna tyder på artros. Foto: 

Julia Bonds 

Grav 19: Man, kroppslängden, beräknad på vänster lårben, är 167 cm. Höger 

lårben är fragmenterad. Beräknad kroppsvikt, 64 kg enligt tabell 5. Av 

ålderkriterierna var medelåldern 45 år, vilket placerar individen i åldersgrupp 2 

(45 år). Höftbenet är mycket fragmenterat. 

Grav 25: Kvinna, kroppslängden, beräknad på vänster lårben, är 150 cm. Höger 

lårben finns ej. Hela individens högra sida finns ej i materialet. Beräknad 
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kroppsvikt, 55 kg enligt tabell 5.  Av ålderskriterierna var medelåldern 34,5 år, 

vilket placerar individen i åldergrupp 1 (35 år). 

Grav 29: Man, kroppslängden, beräknad på höger lårben, är 169 cm. Vänster 

lårben finns ej. Hela individens vänstra sida finns ej i materialet. Beräknad 

kroppsvikt, 64 kg enligt tabell 5. Av ålderskriterierna var medelåldern 41 år, 

vilket placerar individen i åldersgrupp 2 (45 år). 

Grav 30: Kvinna, kroppslängden, beräknad på höger lårben, är 154 cm. Vänster 

lårben är fragmenterat och sågat i mitten av den övre delen. Beräknad 

kroppsvikt, 55 kg enligt tabell 5. Åldern är bedömd som 60+ enligt den 

öronformade ytan på bäckenbenet samt porositet i höftbensgropen 

(acetabulum). Detta gör att individen placeras i åldersgrupp 3 (55 år). 

Grav 34: Kvinna, kroppslängden, beräknad på höger lårben, är 159,32 cm och 

på vänster 161,54 cm, medelåldern på längden blir 160 cm. Höger lårben är 

sågat i mitten av den övre delen. Beräknad kroppsvikt, 59 kg enligt tabell 5.  Av 

ålderskriterierna var medelåldern 51,5 år, vilket placerar individen i åldersgrupp 

3 (55 år). Höftbenet är också poröst i höftbensgropen. 

Grav 41: Kvinna, kroppslängden, beräknad på höger lårben, är 158 cm. Vänster 

lårben finns ej. Beräknad kroppsvikt, 55 kg enligt tabell 5. Vid åldersbedömning 

har både höftbenet och kraniet använts. Av ålderskriterierna var medelåldern 

59,75 år, vilket placerar individen i åldersgrupp 3 (55 år). 

Grav 45: För denna individ har bara höger lårben funnits till hands. Detta gör att 

kön, ålder och kroppslängd är bedömd enligt de kriterier som finns på lårbenet. 

Den nedre delen av lårbenet saknas vilket gjort att kroppslängden är utförd 

enligt tabell 4. Individen har dock kunnat bedömas som man och fick därför 

kroppslängden enligt villkoren för män och blev 172 cm. Beräknad kroppsvikt, 

68kg enligt tabell 5. Åldern bedöms som vuxen, vilket placerar individen i 

åldersgrupp 2 (45 år). 

Grav 46: För denna individ har bara vänster lårben funnits till hands. Detta gör 

att kön, ålder och kroppslängd är bedömd enligt de kriterier som finns på 

lårbenet. Den nedre delen av lårbenet saknas vilket gjort att kroppslängden är 

utförd enligt tabell 4. Individen kan dock kunnat bedömas som man och fick 

därför kroppslängden enligt villkoren för män och blev 172 cm. Beräknad 

kroppsvikt, 68 kg enligt tabell 5. Åldern bedöms som vuxen, vilket placerar 

individen i åldersgrupp 2 (45 år). 

Grav 47: För denna individ har bara vänster lårben funnits till hands. Detta gör 

att kön, ålder och kroppslängd är bedömd enligt de kriterier som finns på 

lårbenet. Kroppslängden på vänster lårben är 162 cm. Beräknad kroppsvikt, 64 
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kg enligt tabell 5. Individen har bedömts till man. Åldern bedöms som vuxen, 

vilket placerar individen i åldersgrupp 2 (45 år). 

Grav 48: För denna individ har bara vänster lårben funnits till hands. Detta gör 

att kön, ålder och kroppslängd är bedömd enligt de kriterier som finns på 

lårbenet. Har också valt att göra denna individ som man/kvinna och gjort 

bedömningar för båda könen. Kroppslängden för kvinna är 163 cm och för man 

168 cm. Beräknad kroppsvikt, för kvinna 59 kg och man 64 kg, enligt tabell 5. 

Åldern bedöms som vuxen, vilket placerar individen i åldersgrupp 2 (45 år). 

Grav 49: För denna individ har bara vänster lårben funnits till hands. Detta gör 

att kön, ålder och kroppslängd är bedömd enligt de kriterier som finns på 

lårbenet. Kroppslängden på vänster lårben är 159 cm. Beräknad kroppsvikt, 55 

kg enligt tabell 5. Individen har bedömts till kvinna. Åldern bedöms som vuxen, 

vilket placerar individen i åldersgrupp 2 (45 år). 

Grav 50: För denna individ har bara höger lårben funnits till hands. Detta gör att 

kön, ålder och kroppslängd är bedömd enligt de kriterier som finns på lårbenet. 

Kroppslängden på höger lårben är 169 cm. Beräknad kroppsvikt, 64 kg enligt 

tabell 5. Individen har bedömts till man. Åldern bedöms som vuxen, vilket 

placerar individen i åldersgrupp 2 (4 5år). 

Grav 51: Man, kroppslängden, beräknad på vänster lårben, är 175 cm. Höger 

lårben är fragmenterat. Beräknad kroppsvikt, 68 kg enligt tabell 5. Av 

ålderskriterierna var medelåldern 46 år, vilket placerar individen i åldersgrupp 2 

(45 år). 

Grav 52: För denna individ har bara höger lårben funnits till hands. Detta gör att 

kön, ålder och kroppslängd är bedömd enligt de kriterier som finns på lårbenet. 

Den nedre delen av lårbenet saknas vilket gjort att kroppslängden är utförd 

enligt tabell 4. Individen har dock kunnat bedömas som man och fick därför 

kroppslängden enligt villkoren för män och var 172 cm. Beräknad kroppsvikt, 68 

kg enligt tabell 5. Åldern bedöms som 17-19 på grund av fusioneringen. 

Grav 53: För denna individ har bara lårbenet funnits till hands. Detta göra att 

kön, ålder och kroppslängd är bedömd enligt de kriterier som finns på lårbenet. 

Den nedre delen av lårbenen saknas vilket gjort att mätningen av 

kroppslängden är utförd enligt tabell 4. Individen har dock kunnat bedömas som 

man och fick därför kroppslängden enligt villkoren för män och var 172 cm. 

Beräknad kroppsvikt, 68 kg enligt tabell 5. Åldern bedöms som vuxen, vilket 

placerar individen i åldersgrupp 2 (45 år). 
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8.2. Osteoporosmätning 

Osteoporosmätningen gjordes på 19 individer med gravnummer: 2, 3, 5, 7 

(samtliga 3), 19, 25, 29, 30, 34, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53 vid läkare Roland 

Alvarssons läkarpraktik. För att se om en individ har osteoporos eller ej 

undersöktes T-score på DXA resultat listan, Cecilie Hongslo Vala och Sabine 

Sten: e-post 28.2.2012 säger att ”T-score är BMD (benmineraldensiteten) 

uttryckt som standardavvikelse i förhållande till en ung referenspopulation 

bestående av friska individer av samma kön och etnicitet. T-score används för 

att ställa en diagnos, först och främst för postmenopaus-kvinnor och män äldre 

än 50 år, det finns dock ingen åldersbegränsning. För normal bentäthet bör T-

score ligga på plussidan och ned till -0,9. Vid osteopeni, som är ett förstadium 

till osteoporos, ligger T-score på -1 till -2,5. Vid osteoporos ligger T-score på -

2,5 eller lägre. Vid manifest osteoporos ligger T-score på -2,5 eller lägre och i 

kombination med en eller flera osteoporosrelaterade frakturer”. 

Ingen av de individer som genomförde osteoporosmätningen hade osteoporos, 

men kvinnan från grav 49 hade osteopeni, med ett T-score värde på -1,4. Några 

individer låg på gränsen till osteopeni, grav 7 (Inidiv II, man), 2 (kvinna), 25 

(kvinna), 34 (kvinna), 51 (man), 47 (man), samtliga hade ett T-score på – 0,8 

och -0,9. Lodnert kunde också konstatera att grav 25 hade en onormal liten 

lårbenshals och att individen i grav 51 förmodligen var en stark man. Av 

samtliga individer på vilka osteoporosmätning genomfördes, hade mannen i 

grav 46 högst bendensitet med ett värde på 1,5 i T-score. För bilder och 

utförligare beskrivning på osteoporosmätningen av alla individer se appendix. 

8.3. Röntgen 

Röntgen gjordes på fyra individer med gravnummer 2, 16, 47 och 51. Samtliga 

hade bentaggar på muskelfästet i (musculi gemellus superior) området på 

lårbenet. En individ hade tydliga benpålagringar vid nedre och övre delen av 

lårbenet. Läkare Staffan Jennerholm : e-post 27.3.2012 skriver att 

”pålagringarna i fossa trochanterica är svåra att avbilda på röntgen eftersom de 

överlagras mot de övriga benen. På röntgen syns de som tunna vitare 

förtätningar och är tydligast på individ i grav 51”. För bild se Appendix s.12. 

Jennerholm kan dock se en del artros på lårbenet. ”Flera av benen har 

pålagringar på det större laterala benutskottet i den övre delen av lårbenet 

(trochanter major). Orsaken till dessa pålagringar är osäkert att yttra sig om, 

men att någon form av belastning är en trolig orsak. Detta kan jämföras med 

entesofyter, vilket är patologiska kalcifieringar av ledbandens och ligamentens 

infästningspunkter på benet”. 

Grav 2: Vänster lårben, bentaggar i fossa trochanterica. Jennerholm skriver att 

det är ”ett tunt ben med skador på lårbenets ledrulle” (condyl). 
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Grav 16: Vänster lårben, på lårbenshuvudet finns stora defekter och mindre 

pålagringar. Stora pålagringar vid nedre delen av lårbenets ledrulle. Jennerholm 

skriver ”det finns eburnation på den mediala ledrullen, dock syns detta ej på 

röntgen. Stora pålagringar finns också kranialt på det mindre mediala 

benutskottet (trochanter minor). Individen har artros”. 

Grav 47: Vänster lårben, Jennerholm skriver ”det finns relativt små 

benpålagringar på det större laterala benutskottet och det mindre mediala 

benutskottet. Ingen artros”. 

Grav 51: Jennerholm skriver att det ”på höger lårben, finns artros med 

benpålagringar på ledytekanterna vid lårbenets huvud. Benpålagringar på det 

större laterala benutskottet i den övre delen av lårbenet samt i muskelfästet 

mellan lårbenet och bäckenbenet. Defekt och skador i övre delen av det mindre 

mediala benutskottet” (figur 5). Nedre delen av lårbenet saknas. 

 

Figur 5 Lårben från individ i grav 51, bentaggar, proximalt-dorsalt kan bero på artros. 

Cecilie Hongslo Vala skriver (24.5.2012) att hon diskuterat med en 

röntgenläkare och menar att bentaggarna kan vara en reaktion på en 

överbelastning vid ett muskelfäste, närmare bestämt muskeln obturator 

externus. Detta kan ha hänt under unga år, då benen är mjukare och musklerna 

starkare. Överbelastningen kan ha hänt under ett tillfälle eller under en längre 

tid, en blödning kan ha uppstått och sedan en förkalkning som osteologen ser 

som bentaggar. Muskeln obturator externus styr lårbenet i en lateral rörelse, 

vilket möjligen är ett spår av ridning enligt Hongslo Vala. Men om detta skulle 

vara en orsak borde fler individer ha setts med dessa bentaggar. 
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9. Diskussion 

Turner – Walker (doktor i karakterisering av fossila ben) et al (2001:263) skriver 

om osteoporos i arkeologiska sammanhang och menar att en ökad 

medvetenhet om de problem som osteoporosrelaterade frakturer leder till har 

ökat under de senaste åren. Osteoporos är en betydande folkhälsofråga vad 

gäller mänskligt lidande, men också en stor ekonomiskt belastning för 

samhället. Uppskattningsvis påverkas en av tre kvinnor och en av tio män äldre 

än 50 år av benskörhet. Vad gäller höftfrakturer riskerar en av sex kvinnor att 

drabbas. Studier visar att Skandinaviska länder har den högsta frekvensen av 

höftfrakturer i världen. 

På grund av den ökade medvetenheten om osteoporos har också osteoporos 

undersökts i arkeologiska populationer, både i och utanför Europa, för att se hur 

sjukdomen yttrar sig i historisk tid. Utforskandet av bentäthet 

(BoneMineralDensity) i gamla populationer kan ge en unik inblick i utvecklingen 

av benskörhet. Man har fått överraskande resultat av dessa studier, från att 

vara en sjukdom som drabbar den moderna civilisationen, verkar det som att 

våra förfäder också lidit av minskad benmassa och osteoporosrelaterade 

frakturer. Studier av medeltida skelett gör det möjligt att se hur regionala 

skillnader av frakturer och BMD reflekteras i reducerad benmassa i forntiden. 

Om dessa liknande skillnader inte kan identifieras hos den tidigare 

befolkningen, finns det ett argument för att de har uppstått från de senaste 

förändringarna i livsstilen och i miljön snarare än genetisk variation. 

Författarna har gjort en undersökning där de granskat skillnader i BMD och 

frakturer hos medeltida populationer från England och Norge. Studien utgjorde 

en analys av skelett från den övergivna byn Wharram Percy i Yorkshire, 

England och från medeltida kyrkogårdar i staden Trondheim i Norge. I Wharram 

Percy påträffades 687 skelett varav 145 individer användes i studien. I 

Trondheim grävdes 928 skelett ut och 153 individer användes i studien. DEXA- 

mätningar utfördes på de arkeologiska lårbenen. Resultaten från studien 

avslöjade att det inte fanns några statistiska signifikanta skillnader i BMD mellan 

ålder- och könsmatchade grupper i England och Norge under medeltiden 

(Turner – Walker 2001:264). 

Genom att studera BMD på arkeologiska skelett kan bevis för livsstil och 

livskvalitet av tidigare populationer framstå. Mönstren av benförlust i medeltida 

unga kvinnor från både England och Norge var mycket annorlunda än det som 

kan ses hos unga kvinnor från moderna västerländska samhällen idag. De 

medeltida kvinnorna led av 23 procents förlust i BMD i lårbenshalsen i åldrarna 

22 och 35. Men ungefär 85 procent återhämtar sig ändå av det tidigare värdet 

vid 45 års ålder. Författarna tror att denna förlust av BMD på de unga kvinnorna 
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kan bero på fysiologiska påfrestningar, som stor familj med kort intervall av 

barnafödelser och långvarig amning. Denna tolkning stöds av skriftliga bevis i 

en borgarting lag från Norge som daterats till omkring år 1050. 

En annan studie (Turner – Walker 2001:264) har också visat att den medeltida 

befolkningen hade högre bentäthet i de nedre extremiteterna och en lägre 

bentäthet i de övre extremiteterna jämfört med moderna populationer. Detta 

mönster har kunnat ses i Wharram Percy och forskarna tror att det beror på att 

man gick och stod mycket mer under medeltiden jämfört med idag. 

BMD forskning kan bidra till en större förståelse av benskörhet idag och ge 

insikt i det dagliga livet, livskvaliteten och det reproduktiva beteendet hos våra 

förfäder (Turner – Walker 2001:265ff). 

Osteoporos är en mycket dold sjukdom. Förr i tiden kunde man inte veta om 

man var benskör förrän en fraktur hade skett. Idag finns osteoporosmätningen 

som kan hjälpa personer innan osteoporosrelaterade frakturer sker, att man 

sedan också kan använda denna moderna teknik på arkeologiska 

skelettmaterial är mycket intressant och viktigt. Turner – Walker et al (2001) 

diskuterar just detta om arkeologi och osteoporos, vad är det egentligen vi får ut 

av denna forskning? 

Uppsats materialet består av mycket färre antal individer än exempelvis Turner 

– Walkers studie. Få individer ger ingen rättvis uppfattning om livskvaliteten vid 

kvarteret Banken. Ingen av de totalt 19 undersökta individerna hade 

osteoporos, en hade osteopeni och två artros. Min uppfattning av dessa resultat 

säger ändå att människorna haft det relativt bra ställt. Men för individ 16 måste 

det dagliga livet ha påverkats av artrosen, som kan ses på lårbenet. Idag har vi 

tillgång till läkare och mediciner på ett sätt som inte fanns under medeltiden. En 

sjukdom som medför smärta måste vara både fysiskt och psykiskt påfrestande 

för en person och det dagliga livet.  

Osteolog Caroline Arcini (1999:107f) skriver att personer med artros i 

exempelvis överarmen kan ha svårt att lyfta saker. Under medeltiden kan detta 

ha påverkat dagliga rutiner som till exempel att hämta ved, vatten från en brunn, 

fiska eller jaga. I hushållet att lyfta barn, klä sig och borsta sitt hår. Artros i 

höften kan medföra en minskad rörelseförmåga och stelhet. Personer kan halta 

och på grund av att benet dras uppåt mot kroppen lutas överkroppen framåt. 

Artros i knäet kan också påverka en individ, bara att sätta sig kan vara svårt 

samt att gå i trappor. 

Individen i Grav 51 har också haft artros vilket läkare Staffan Jennerholm såg 

vid röntgen. Denna individ har dock inte lika mycket benpålagringar som 

individen i grav 16. Under osteoporosmätningen nämnde sjuksköterskan Peggy 

Lodnert att mannen i grav 51 måste ha varit stark, hans skelett var väldigt 
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robust, men om han gick omkring med en smärta är svårt att veta. Motion och 

fysisk aktivitet är något som har en positiv inverkan på skelettet. Man kan tänka 

sig att människorna under medeltiden var mycket mer fysiskt aktiva än dagens 

människor och hade därför också ett starkare skelett. Bentaggarna, proximalt-

dorsalt, på lårbenet som kan ses på denna individ kan tänkas bero på en 

överbelastning, om det beror på ridning eller någon annan belastning är svårt 

att uttala sig om. 

Kvinnan i grav 49 har osteopeni, vilket är förstadiet till osteoporos. Kvinnans 

låga bentäthet kan bero på, som Turner – Walker et al (2001) diskuterade i sin 

artikel, barnafödelse och långvarig amning, ingen närmare ålder kunde 

fastställas på henne, hon bedömdes som vuxen.  

Osteologistudent Anders Altner (2005:51f) skev om problematiken med DEXA – 

mätning av arkeologiska skelettmaterial. Skelettmaterial kan vara 

fragmenterade och absorberat eller urlakats mineral postmortem, vilket sedan 

kan ge missvisande resultat på mätningarna. Det är problematiskt att jämföra 

moderna studier och studier av arkeologiska material, vid moderna studier har 

man exakta siffror på ålder och kroppslängd, detta finns inte vid den 

arkeologiska studien. Tyvärr finns ingen metod idag som med säkerhet kan 

fastställa osteoporos på arkeologiskt skelettmaterial, men man kan ändå med 

hjälp av mätningen se om en individ legat inom riskzonen för att utveckla 

osteoporos. Tafonomin vid undersökning av arkeologiska skelettmaterial spelar 

en stor roll, eftersom detta kan påverka DEXA – mätningen. Jord och sand kan 

störa mätningen, vilket sedan kan ge missvisande resultat. 

Tidigare undersökningar som behandlar osteoporos på arkeologiska 

skelettmaterial är begränsade och därför finns det inte många studier att 

jämföra med. Idag är också dödsåldern högre än under medeltiden, moderna 

människor lever längre och löper därför större risk att utveckla osteoporos. 

Medeltida individer kanske inte levde lika länge, vilket gör att de inte hann 

utveckla sjukdomen. 
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10. Konklusion 

Vad är och varför uppkommer osteoporos och artros? 

Osteoporos är benskörhet och uppstår när den normala balansen mellan 

uppbyggnad och nedbrytning av ben är förändrad så att det bryts ner mer ben 

än det byggs upp. Artros är en degenerativ ledsjukdom som successivt bryter 

ner ledbrosken och kan bilda om – och påbyggnad av ben och broskvävnad. 

Osteoporos kan också uppstå av bland annat hormonförändringar. 

 

Har de medeltida människorna i kvarteret Banken i Visby osteoporos 

och/eller artros? 

Ingen av individerna har osteoporos men en individ lider av osteopeni, vilket är 

förstadiet till osteoporos. De flesta av individerna är runt 45 års ålder och idag 

är den genomsnittliga dödsåldern mycket högre än under medeltiden. Detta kan 

innebära att människorna vid Banken kan ha utvecklat osteoporos om de levt 

längre. Två individer lider av artros. 

 

Hur kan sjukdomarna osteoporos och artros ha påverkat det dagliga livet? 

Osteoporos är en mycket dold sjukdom och svår att upptäcka, ibland upptäcks 

den först om en fraktur har skett. Osteoporos kan leda till sämre rörelseförmåga 

liksom artrosen. Artrosen kan dock vara smärtsam, vilket kan ha påverkat det 

dagliga livet som att klä på sig eller hämta vatten. Osteoporos ger ingen direkt 

smärta, men frakturer som uppstår på grund av osteoporosen kan orsaka 

smärta. 

 

Kan arkeologiskt skelettmaterial användas inom moderna 

osteoporosmätningar och röntgen och hur kan dessa metoder hjälpa den 

osteologiska/arkeologiska forskningen? 

Ja man kan använda arkeologiska skelettmaterial inom den moderna 

medicinforskningen, men resultaten kan inte fastställas med säkerhet. Man kan, 

med hjälp av DEXA mätning, se om en individ varit i riskzonen för att utveckla 

benskörhet. Både DEXA mätning och röntgenundersökningar kan ge 

information om hälsotillståndet och levnadsstandarden hos en arkeologisk 

population. 

Finns det skillnader mellan individer med osteoporos från medeltiden och 

dagens patienter? 

Medeltida individer, framförallt unga kvinnor har visat en lägre bentäthet än 

moderna kvinnor. Detta kan bero på stor barnafödsel och långvarig amning. 

Medeltida individer har också visat en högre bendensitet vid de lägre 

extremiteterna än moderna individer, vilket kan bero på mer fysisk aktivitet. Idag 

är också den genomsnittliga dödsåldern mycket högre än under medeltiden. 
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11. Sammanfattning 

24 medeltida individer från kvarteret Banken 1 i Visby på Gotland har 

analyserats för att se om de lider av sjukdomen osteoporos eller artros. 

Materialet är lånat från Gotlands Museum (Dnr: 1067/91 och 220-437-1998) och 

är från grävningen 1991 och 1998. En osteologisk analys har genomförts på 

samtliga 24 individer. Kön, ålder, kroppslängd och kroppsvikt har bedömts. 

Osteoporos, benskörhet, är en sjukdom som uppstår när den normala balansen 

mellan uppbyggnad och nedbrytning av ben är förändrad så att det bryts ner 

mer ben än det byggs upp. Osteoporos är en av dagens vanligaste 

folksjukdomar och frakturer kan lätt uppstå på grund av att benen är så sköra. 

Artros är en degenerativ ledsjukdom. En successiv nedbrytning av ledbrosken 

uppstår samt om – och påbyggnad av ben och broskvävnad. 

Materialet för den osteologiska analysen består av 9 kvinnor, 12 män och 3 

kvinnor/män. Resultatet visar att ingen av individerna lider av osteoporos men 

en individ från grav 49 lider av osteopeni, vilket är förstadiet till osteoporos. 

Åldern sträcker sig för kvinnor ca.34-70 år och för männen ca.17 – 55 år, för 

kvinnor/män är åldern 18- 45 år. De flesta av individerna är i 45 års ålder. Två 

individer från grav 16 och 51 lider av artros. Som ett tillägg till den osteologiska 

analysen gjordes osteoporosmätning hos läkare Roland Alvarssons läkarpraktik 

i Visby och skelettröntgen vid Visby lasarett av läkare Staffan Jennerholm. 

Med hjälp av modern teknik som osteoporosmätning (DEXA) och röntgen kan 

man få en inblick i det dagliga livet hos medeltida populationer och det kan 

hjälpa arkeologisk forskning. Artros kan vara smärtsamt och påverkat de 

dagliga sysslorna som att fiska eller att hämta ved och vatten. Smärtan kan 

påverka en individ både fysiskt och psykiskt. 
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13. Appendix 
Appendix innehåller en tabell av samtliga 24 individer vid Banken 1 och röntgenbilder på de 4 individer som röntgades vid Visby 
lasarett samt bilder och resultat från osteoporosmätningen. 

Tabell 1 Samtliga 24 individer vid Banken 1. 

Individ Kön Ålder (år) Kroppslängd (cm) Vikt (kg) Kommentar Sinister Dexter 

Grav: 1, 
Bennr: 1, Dnr: 
220-437-1998 

Kvinna 45 168,14 59 Incisura ischiadica major 3 = ? 3 = ? 

     Arc composé Saknas = man Saknas = man 

     Sulcus preauricularis 1 = vid och djup 1 = vid  och djup 

     Pubis: ventral arc 1 = kvinna Fragmenterad 

     Pubis: subpubic concavity 1 = kvinna Fragmenterad 

     Pubis: ischiopubic ramus ridge 1 = kvinna Fragmenterad 

     Metiriska data femur: caput 43,81mm = ? 42,10mm = 
kvinna? 

     Metriska data femur: epicondyl 71mm = kvinna 71,49mm = 
kvinna 

     Kroppslängd: humerus Finns ej! 168,14cm 

     Symfysfogen Fas 4 = 26-70år Fas 4 = 26-70år 

     Facies auricularis Fas 4-5 = 35-
44år 

Fas 4-5 = 35-
44år 

     Medelålder: 44,75 år   
Grav: 2, 
Bennr: 42, 
Dnr: 220-437-
1998 

Kvinna 55 166 59 Incisura ischiadica major 2 = Kvinna? 2 = kvinna? 

     Arc composé Saknas = man Finns = kvinna 
     Sulcus preauricularis 4 = smal, grund 

och har mjuka 
kanter 

4 = smal, grund 
och har mjuka 
kanter 

     Pubis Fragmenterad Fragmenterad 
     Metriska data femur: caput 44,73mm = 

man? 
44,52mm = 
man? 
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     Metriska data femur: epicondyl 72,60mm = 
kvinna? 

75,96mm =? 

     Protuberancia occipitalis externa 2 = kvinna? 
     Processus mastoideus 1 = kvinna 2 = kvinna? 
     Glabella 2 = kvinna? 
     Trigonum mandibulae 2 = kvinna? 
     Kroppslängd: femur, medelvärde = 

166cm 
166,24cm 165,82cm 

     Symfysfogen Fas 6 = 42-87år Fas 6 = 42-87år 
     Facies auricularis Fas 5-7 = 40-

50år 
Fas 5-7 = 40-
50år 

     Baserat på individens suturer är 
individen 70, vilket gör att hon hamnar i 
åldersgrupp 3 (55år) 

  

Grav: 3,  
Bennr: 46, 
Dnr: 220-437-
1998 

Man 55 172,25 68 Incisura ischiadica major 4 = man? 4 = man? 

     Arc composé Finns = kvinna Finns = kvinna 
     Sulcus preauricularis 2 = vid men 

grund 
Fragmenterad 

     Pubis Fragmenterad Fragmenterad 
     Metriska data femur: caput 47,43mm = man 

caput löst! 
47,59mm = man 

     Metriska data femur: epicondyl 82,57mm = man 82,65mm = man 
     Kroppslängd: femur Fragmenterad 172,25cm 
     Symfysfogen Fas 6 = 34-86år Fast 6 = 34-86år 
     Facies auricularis Fas 7 = 49-50år Fas 6 = 45-47år 
     Medelålder = 55år   
Grav: 5, 
Bennr: 19, 
Dnr: 220-437-
1998 

Man 35 168,6 64 Incisura ischiadica major 5 = man 5 = man 

     Arc composé Saknas = man Saknas = man 
     Sulcus preauricularis 0 = saknas 0 = saknas 
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     Pubis Finns ej! Finns ej! 
     Metriska data femur: caput 49,78mm = man 49,87mm = man 
     Metriska data femur: epicondyl 82,07mm = man 82,72mm = man 
     Kroppslängd: femur Fragmenterad 168,6cm 
     Symfysfogen Fas 3 = 21-46år Fas 3 = 21-46år 
     Facies auricularis Fas 6 = 45-47år Fas 3 = 30-34år 
     Medelålder = 35år   
Grav: 7, 
Bennr: 15, 220-
437-1998 

Man 45 172,85 68 Incisura ischiadica major 5 = man 4 = man? 

     Arc composé Saknas = man Saknas = man 
     Sulcus preauricularis Fragmenterad 2 = vid men 

grund 
     Pubis Finns ej! Finns ej! 
     Metriska data femur: caput Finns ej! 48,38mm = man 
     Metriska data femur: epicondyl Finns ej! 78,49mm = man 
     Kroppslängd: femur Finns ej! 172,85cm 
     Symfysfogen Fragmenterad Fas 5 = 27-66år 
     Facies auricularis Fas 5 = 40-44år Fas 5 = 40-44år 
     Medelålder = 45år   
Grav: 7 individ 
I, Bennr: 16, 
Dnr: 220-437-
1998 

Kvinna 45 155,37 55 Metriska data femur: caput 42,03mm = 
kvinna? 

Finns ej! 

     Metriska data femur: epicondyl 69,68mm = 
kvinna 

Finns ej! 

     Kroppslängd: femur 155,37cm Finns ej! 
Grav: 7 individ 
II, Bennr: 16, 
Dnr: 220-437-
1998 

Kvinna 45 161 59 Metriska data femur: caput 40,78mm = 
kvinna 

Finns ej! 

     Metriska data femur: epicondyl Saknas Finns ej! 
Grav: 8, 
Bennr: 2, Dnr: 
220-437-1998 

? Yngre än 
18 

? ? Incisura ischiadica major 2 = kvinna Finns ej! 
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     Arc composé Finns = kvinna Finns ej! 
     Sulcus preauricularis 0 = saknas Finns ej! 
     Fussioneringsbedömning: femur Yngre än 18 Yngre än 18 
     Individen inte fussionerad!   
Grav: 16, 
Bennr: 47, 
Dnr: 220-437-
1998 

Kvinna/
man 

45 161/172 59/68 Individen har bedömts enligt Sten & 
Lodnerts tabell (2011b) 

  

Grav: 19, 
Bennr: 4, Dnr: 
220-437-1998 

Man 45 167,14 64 Incisura ischiadica major 3 = ? Fragmenterad 

     Arc composé Saknas = man Fragmenterad 
     Sulcus preauricularis 3 = tydlig men 

smal och relativt 
grund 

Fragmenterad 

     Pubis Fragmenterad Fragmenterad 
     Metriska data femur: caput 46,56mm = man 46,89mm = man 
     Metriska data femur: epicondyl 78,90mm = man 81,53mm = man 
     Kroppslängd: femur 167,14cm Fragmenterad 
     Symfysfogen Fas 5 = 27-66år Fas 5 = 27-66år 
     Facies auricularis Fas 5 = 40-44år Fragmenterad 
     Medelålder = 45år   
Grav: 25, 
Bennr: 45, 
Dnr: 220-437-
1998 

Kvinna 35 150,11 55 Incisura ischiadica major 3 = ? Finns ej! 

     Arc composé Fragmenterad Finns ej! 
     Sulcus preauricularis 1 = vid och djup Finns ej! 
     Pubis Saknas Finns ej! 
     Metriska data femur: caput 40,71mm = 

kvinna 
Finns ej! 

     Metriska data femur: epicondyl Fragmenterad Finns ej! 
     Kroppslängd: femur 150,11 Finns ej! 
     Symfysfogen Fas 3 = 21-53år Finns ej! 
     Facies auricularis Fas 3 = 30-34år Finns ej! 
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     Medelålder = 34,5år   
Grav: 29, 
Bennr: 10, 
Dnr: 1067/91 

Man 45 168,91 64 Incisura ischiadica major Finns ej! 5 = man 

     Arc composé Finns ej! Finns = kvinna 
     Sulcus preauricularis Finns ej! 2 = vid men 

grund 
     Pubis: subpubic concavity Finns ej! Konvext = man 
     Pubis: ventral arc Finns ej! Man = mer böj 
     Pubis: ischiopubic ramus ridge Finns ej! Man = bred och 

platt 
     Metriska data femur: caput Finns ej! 46,48mm = man 
     Metriska data femur: epicondyl Finns ej! 80,05mm = man 
     Kroppslängd: femur Finns ej! 168,91cm 
     Symfysfogen Finns ej! Fas 4 = 23-57år 
     Facies auricularis Finns ej! Fas 5 = 40-44år 
     Medelålder = 41år   
Grav: 30, 
Bennr: 192-
201, Dnr: 
1067/91 

Kvinna 55 153,89 55 Incisura ischiadica major 3 = ? 2 = kvinna? 

     Arc composé Finns = kvinna Saknas = man 
     Sulcus preauricularis 1 = vid och djup 1 = vid och djup 
     Pubis Fragmenterad Fragmenterad 
     Metriska data femur: caput, 43,21mm = 

kvinna? sågad 
42,02mm = 
kvinna? 

     Metrisla data femur: epicondyl Saknas 72,94mm = 
kvinna? 

     Kroppslängd: femur Fragmenterad 153,89cm 
     Symfysfogen Fragmenterad Fragmenterad 
     Facies auricuaris Fas 8 = 60+ Fas 8 = 60+ 
     Coxae poröst i mitten av acetabulum.   
Grav: 34, 
Bennr: 192-
201, Dnr: 

Kvinna 55 160,43 59 Incisura ischiadica major 3 = ? 3 = ? 
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1067/91 

     Arc composé Finns = kvinna Finns = kvinna 
     Sulcus preauricularis 2 = vid men 

grund 
3 = tydlig men 
smal 

     Pubis: subpubic concavity Konkavt = 
kvinna 

Konkavt = 
kvinna 

     Metriska data femur: caput 41,65mm = 
kvinna? 

41,55mm = 
kvinna ? sågad 

     Metriska data femur: epicondyl 70,95mm = 
kvinna 

72,49mm 
kvinna? 

     Kropsslängd: femur, medelvärde 
160,43cm 

161,54cm 159,32cm 

     Symfysfogen Fas 4 = 26-70år Fas 4 = 26-70år 
     Facies auricularis Fas 7 = 55år Fas 7 = 55år 
     Medelålder = 51,5år   
     Coxae poröst i mitten av acetabulum + 

pubis och facies auricularis 
  

Grav: 41, 
Bennr: 56, 
Dnr: 1067/91 

Kvinna 55 158,24 55 Incisura ischiadica major 2 = kvinna? 2 = kvinna? 

     Arc composé Saknas = man Finns = kvinna 
     Sulcus preauricularis Fragmenterad Fragmenterad 
     Pubis: ventral arc 1 = kvinna 1 = kvinna 
     Pubis: subpubic concavity 1 = kvinna 1 = kvinna 
     Pubis: ischiopubic ramus ridge 3 = man 3 = man 
     Metriska data femur: caput Finns ej! 44,92mm = 

man? 
     Metriska data femur: epicondyl Finns ej! 80,85mm = man 
     Protuberancia occipitalis externa 4 = man? 
     Processus mastoideus 2 = kvinna? 2 = kvinna? 
     Margo supraorbitalia 2 = kvinna? 2 = kvinna? 
     Glabella 2 = kvinna? 
     Trigonum mandibulae 2 = kvinna? 
     Kroppslängd: femur Finns ej! 158,24cm 
     Symfysfogen Fas 6 = 42-87år Fas 6 = 42-87år 
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     Facies auricularis Fas 7 = 55år Fas 7 = 55år 
     Medelålder = 59,75år   
Grav: 45, 
Bennr: 221-
224, Dnr: 
1067/91 

Man 45 172 68 Metriska data femur: caput Finns ej! 51,47mm = man 

     Metriska data femur: epicondyl Finns ej! Saknas 
Grav: 46, 
Bennr: 221-
224, Dnr: 
1067/91 

Man 45 172 68 Metriska data femur: caput 49,89mm = man Finns ej! 

     Metriska data femur: epicondyl Saknas Finns ej! 
Grav: 47, 
Bennr: 55, 
Dnr: 1067/91 

Man 45 162,32 64 Metriska data femur: caput 44,68mm = 
man? 

Finns ej! 

     Metriska data femur: epicondyl 76,92mm = 
man? 

Finns ej! 

     Kroppslängd: femur 162,32cm Finns ej! 
Grav: 48, 
Bennr: 221-
224, Dnr: 
1067/91 

Kvinna/
man 

45 163/168 59/64 Metriska data femur: caput 40,60mm = 
kvinna 

Finns ej! 

     Metriska data femur: epiconyl 76,23mm = 
man? 

Finns ej! 

     Kroppslängd: femur kvinna 163,05cm Finns ej! 
     Kroppslängd: femur man 167,87cm Finns ej! 
Grav: 49, 
Bennr: 1-4, 
Dnr: 1067/91 

Kvinna 45 159,10 55 Metriska data femur: caput 41,95mm = 
kvinna? 

Finns ej! 

     Metriska data femur: epicondyl 73,35mm = 
kvinna? 

Finns ej! 

     Kroppslängd: femur 159,10cm Finns ej! 
Grav: 50, 
Bennr: 40, 
Dnr: 1067/91 

Man 45 169 64 Metriska data femur: caput Finns ej! 44,68mm = 
man? 
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     Metriska data femur: epicondyl Finns ej! 79,10mm = man 
     Kroppslängd: femur Finns ej! 169cm 
Grav: 51, 
Bennr: 1-4, 
Dnr: 1067/91 

Man 45 175,15 68 Incisura ischiadica major Finns ej! 5 = man 

     Arc composé Finns ej! Saknas = man 
     Sulcus preauricularis Finns ej! 0 = saknas 
     Pubis Finns ej! Finns ej! 
     Metriska data femur: caput 51,40mm = man 51,17mm = man 
     Metriska data femur: epicondyl 86,36mm 0 man Finns ej! 
     Kroppslängd: femur 175,15cm Fragmenterad 
     Symfysfogen Finns ej! Finns ej! 
     Facies auricularis Fnnns ej! Fas 6 = 45-47år 
Grav: 52, 
Bennr: 221-
224, Dnr: 
1067/91 

Man 17-19 172 68 Metriska data femur: caput Finns ej! 46,70mm = man 

     Metriska data femur: epicondyl Finns ej! Saknas 
Grav: 53, 
Bennr: 6, Dnr: 
220-437-1998 

Man 45 172 68 Metriska data femur: caput 46,28mm = man 45,81mm = man 
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Röntgenbilder från individen i grav 2. 
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Röntgenbilder från individen i grav 16. 
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Röntgenbilder från individen i grav 47. 
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Röntgenbilder från individen i grav 51. 
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Figur 6 Osteoporosmätning, Sabine, Peggy och Julia. Foto: Stefanie Hedén. 

 

Figur 7 Osteoporosmätning, Peggy. Foto: Stefanie Hedén. 
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Figur 8 Osteoporosmätning, Peggy och Julia. Foto: Stefanie Hedén. 

 

Figur 9 Osteoporosmätning, lårben. Foto: Stefanie Hedén. 
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Skrivfel! Grav 41 

egentligen. 
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