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Abstract 

Stefanie Hedén 2012 

Det sjuka benet och de friska människorna – En studie av osteoporos och 

osteoartrit i kvarteret Banken 1 i Visby  

A sick bone and healthy people – A study of osteoporosis and osteoarthritis 

in the area of Banken 1, Visby 

This essay deals with the diseases osteoporosis and osteoarthritis in a 

medieval population from Visby in Sweden. The aim has been to evaluate to 

what extent and in what way these diseases have influenced the people of a 

relatively large harbour town during the Middle Ages. 24 individuals were 

analysed osteologicaly and 19 of them became subject for measurements of 

bone density through DEXA readings. Furthermore four individuals were x-

rayed based on external differences due to osteoarthritis and a change in the 

depression at the base of the medial surface of the greater trochanter. Similar 

studies have been made in Trondheim, Norway and Wharram Percy, Great 

Britain. These were exceedingly larger than the study made for this essay and 

showed a higher number of individuals with the above mentioned diseases, 

compared to only one individual with osteopenia, a precursor of osteoporosis, 

and two individuals with osteoarthritis in the population from Visby. Additionally 

reasons for a population to be effected by the diseases has been evaluated and 

discussed. Climate and geology have been suggested as having an impact on 

the frequency of osteoporosis in a population as well as heredity.  For 

osteoarthritis a theoretical connection has been made to the changes in the 

trochanteric fossa.   

Keywords: Osteoporosis, osteoarthritis, Visby, archaeology, osteology, 

medicin, Middle Ages, Trondheim, Wharram Percy 
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Ein kranker Knochen und gesunde Menschen – Eine Analyse von 

Osteoporose und Osteoarthrose im Stadtteil Banken 1, Visby 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Krankheiten Osteoporose und 

Osteoarthrose in einer mittelalterlichen Bevölkerung in Visby, Schweden. Das 

Ziel war zu bewerten, in welchem Umfang und in welcher Weise diese 

Krankheiten die Menschen in einer relativ großen Hafenstadt im Mittelalter 

beeinflusst haben. 24 Individuen wurden osteologisch analysierte und 19 von 

ihnen wurden für die Messung von Knochendichte durch DEXA Lesungen 

ausgewählt. Darüber hinaus wurden vier Individuen auf der Grundlage externer 

Unterschiede aufgrund von Arthrose und eine Änderung in der Depression an 

der Basis der medialen Oberfläche des Trochanter major geröntgt. Ähnliche 

Studien wurden in Trondheim, Norwegen, und Wharram Percy, Großbritannien, 

durchgeführt. Es waren umfangreichere Studien als die für diese Arbeit und sie 

zeigten auch eine höhere Anzahl von Individuen mit den oben genannten 

Erkrankungen, vergleichbar mit nur einer Person mit Osteopenie, eine Vorstufe 

der Osteoporose, und zwei Personen mit Osteoarthrose in der Bevölkerung von 

Visby. Zusätzlich wurden die möglichen Gründe dieser Krankheiten in einer 

Bevölkerung geklärt und diskutiert. Als Ursachen für die Häufigkeit von 

Osteoporose wurden Klima und Geologie sowie Vererbung vorgeschlagen. Vier 

gleichartige Veränderungen an Oberschenkelknochen führten außerdem zu der 

Hypothese dass ein Zusammenhang zwischen Veränderungen in der Fossa 

trochanterica  und Osteoarthrose besteht.  

Schlüsselwörter: Osteoporose, Osteoarthrose, Visby, Archäologie, Osteologie, 

Medizin, Mittelalter, Trondheim, Wharram Percy 

Stefanie Hedén, Abteilung für Archäologie und Osteologie, Hochschule auf 

Gotland. Cramérgatan 3, 62157 Visby, Sweden. 

 

 

 

 

Framsidan: Bilden föreställer två röntgenbilder av lårben från individ 16 i kv. 

Banken 1. Foto av Staffan Jennerholm, Visby Lasarett. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Under de år som jag har studerat arkeologi vid Högskolan på Gotland har jag 

fått möjligheten att rikta in mig på osteologi, ett ämne som länge fascinerat mig. 

Jag vill studera människorna i vår forntid, i samband med analyser av 

sjukdomar och andra skador för att få djupare kunskap om våra förfäders 

levnadsstandard och hälsa. Sabine Stens projekt om Osteoporosis och 

osteoartritis, då och nu, är finansierat av KK Stiftelsen. Projektet har givit mig 

möjligheten att skriva min kandidatuppsats i just humanosteologi med 

medicinsk fördjupning.  De viktigaste delarna i Stens projekt ligger i att 

framhäva vikten av historiska medicinska data för modern forskning. Ett mål i 

projektet är att öka samarbetet mellan osteoarkeologerna och den moderna 

sjukvården och visa hur mycket ämnena kan lära sig av varandra. 

Förhoppningar ligger i att kunskap om historiska skelettmaterial ska kunna leda 

till en förbättring av hälsoläget för människorna i dag och i framtiden (Sten & 

Mellström 2011:4). Det som uppsatsen behandlar ska således bli en bidragande 

del i projektet.  

De skelettstudier som ligger till grund för uppsatsen kommer från två 

utgrävningar av kvarteret Banken 1 i Visby, på Gotland. Grävledare för den 

första utgrävningen, 1991, var Eric Swanström, och för den andra grävningen, 

1998, var Beatrice Rydén ansvarig. S:t Hansplan, där kvarteret Banken är 

beläget, finns i den centrala delen av Visby och utgörs idag bland annat av 

ruinerna från kyrkorna S:t Per och S:t Hans (bild 1). Vid arkeologiska 

undersökningar på platsen har även tecken på flera andra fornlämningar 

uppdagats. Förutom gravar från medeltiden har det under 1900-talet hittats 

gravar som har kunnat dateras så långt tillbaka som till järnåldern. I och med 

detta har även olika teorier diskuterats om huruvida platsen ursprungligen har 

varit en hednisk rituell plats. Utöver detta har spår påträffats, vilka tyder på att 

det legat en tidigare kyrka vid S:t Hansplan. Det har föreslagits att detta varit 

den i litterära källor omnämnda ”Allhelgonakyrkan” (Rydén1998:4). Det sista 

påståendet är dock ett omdiskuterat ämne, då några bevis ej kunnat 
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framläggas. Vid de två huvudutgrävningarna 1991 samt 1998 påträffades nära 

90 gravar, 60 omnämns i rapporten från den tidigare utgrävningen och 29 i den 

senaste rapporten. Under utgrävningar genomförda under 1980-talet hittades 

så många som 150 gravar, dessa kommer alla från kyrkoruinerna på S:t 

Hansplan (Rydén 1998:4). De ursprungliga osteologiska analyserna gjordes av 

Berit Sigvallius (1995) i Swanströms rapport och av Carola Liebe-Harkort (1998) 

i Rydéns rapport.  

1.1.1 Tack till 

Sabine Sten, docent och lektor i osteologi vid Högskolan på Gotland, för 

handledning och inspiration. 

Peggy Lodnert, sjuksköterska och läkare Roland Alvarsson, Roland Alvarssons 

läkarpraktik (Osteoporoslabb, Visby), för mätningar av bendensiteten hos 23 

lårben och för idébringande kommentarer kring resultaten. 

Staffan Jennerholm, överläkare, specialist i radiologi och chef för 

mammografiavdelningen vid Visby Lasarett, för röntgenbilder och analyser av 

fyra individer. 

Margareta Kristiansson, adjunkt i arkeologi/osteologi vid Högskolan på Gotland, 

för handledning med det osteologiska materialet.  

Julia Bonds, medstudent vid Högskolan på Gotland, för inspirerande och roligt 

samarbete kring våra kandidatuppsatser. 

Familj, vänner och medstudenter. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Huvudsakligen har arbetet i uppsatsen varit att undersöka vilken utsträckning 

sjukdomarna osteoporos och osteoartrit hade hos de medeltida individerna i 

kvarteret Banken 1 i Visby på Gotland. Resultaten ska användas i Sabine Stens 

forskning i projektet om Osteoporosis och osteoarthritis, då och nu. Målet har 

även varit att på en medicinsk nivå få djupare kunskap i sjukdomarna samt 

skapa en bild av vad som ledde fram till sjukdomarna och vilka konsekvenser 

de hade på människornas liv. Undersökningar har gjorts för att ta reda på 

möjligheten att applicera resultaten från det undersökta skelettmaterialet på 
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hela Visbys befolkning. Studier av osteoporos från lokaler i Norge och England 

har jämförts med uppsatsresultatet. Följande frågor ska besvaras i uppsatsen: 

- Hur många individer led av osteoporos och osteoartrit i kvarteret 

Banken 1? 

- Hur kan osteoporos och osteoartrit definieras och hur påverkar 

sjukdomarna en drabbad individ? 

- Hur såg visbybornas hälsa ut i jämförelse med samtida 

befolkningarna i Trondheim och Wharram Percy? 

- På vilket sätt kan röntgen bidra med information kring individernas 

hälsostatus?  

- Kan resultaten göras gällande för hela Visbys befolkning? 

- Hur har marken bevarat benen genom århundradena? Kan vi lita på 

bendensitetsmätningarna? 

1.3 Avgränsning 

150 gravar hittades under utgrävningar på 1980-talet, de hör till S:t Per och S:t 

Hans kyrkoruiner och kommer inte att inkluderas i uppsatsen. Köns- och 

ålderskillnader kommer inte att tas upp, könsskillnader kommer dock att 

analyseras av studentkollegan Julia Bonds (Bonds 2012). Jämförelser med 

andra samtida skelettmaterial är begränsade, några liknande studier har gjorts 

utanför Sverige. Sabine Stens forskning som behandlar individer från medeltida 

Gotland, Skara och Sigtuna, är ännu inte publicerat. En ytterligare avgränsning 

ligger i valet av benelement som ska analyseras, lårben och bäckenben 

kommer att prioriteras och i det fall det är nödvändigt kommer även kranium och 

överarmsben att inkluderas i undersökningen.   

1.4 Källkritik 

I analysen kommer några utvalda individer i kvarteret Banken att undersökas, 

vilka tidigare har genomgått osteologiska bedömningar (Sigvallius 1995; Liebe-

Harkort 1998). Bedömningarna görs igen för att samtliga individer i 

undersökningen ska ha genomgått samma analys av författaren, då olika 

osteologer allt som ofta bedömer karaktärer med en viss skillnad. Vid mätningar 
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av bendensitet hos arkeologiska individer måste nämnas att en viss felmarginal 

kan uppstå på grund av den långa vistelsen i jorden. Sten och sand kan i vissa 

fall tränga in i benet, speciellt om detta under tiden i marken bryts sönder, och 

på så vis ge sken av att ha en högre bendensitet än vad som egentligen är 

fallet. Trots denna felmarginal kan mätningar av bendensitet ge en bra bild av 

utbredningen av osteoporos i ett samhälle. 

För att dataprogrammet, som beräknar bendensiteten, ska kunna ge ett resultat 

behövs information om individernas kön, kroppslängd, kroppsvikt och ålder. 

Trots att könsbedömningar, vilket inte påverkar resultaten för undersökningar av 

osteoporos storskaligt, hos vissa individer varit svaga har kroppslängd och ålder 

bedömts enligt Sten och Lodnert (2011). Det bör dock nämnas att ingen 

statistisk jämförelse av utbredningen av osteoporos mellan män och kvinnor på 

grund av detta kunnat genomföras. Materialet har också utgjort ett för litet 

underlag för statistisk uträkning. 

Återigen måste nämnas att de osteologiska analyserna som gjorts på 

individerna är begränsade till lårben, bäckenben och i vissa fall kranium. Detta 

innebär att närmare studier av övriga benelement inte har genomförts, något 

som kan leda till att sjukdomar och skador på andra kroppsdelar än de 

undersökta har förbisetts. Tidsmässigt hade en djupare studie av individerna 

inte varit möjlig.  
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Bild 1: Som bilden visar så föreställer kartan Visby med kvarteret Banken vid pilen, bilden kommer från Eric 

Swanströms rapport (Swanström 1999:4). 
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2 Material 

Individerna som har används för analysen i uppsatsen kommer från kvarteret 

Banken 1 i Visby och har grävts ut vid två tillfällen under 1991 och 1998. 

Skeletten från kvarteret Banken förvaras i Norra magasinet, Gotlands Museum. 

I samlingarna valdes de individer ut som hade lårben av relativt hög 

bevaringsgrad, vilket var nödvändigt för denna undersökning. För de 

osteologiska undersökningarna valdes totalt 24 individer, där både höger och 

vänster lårben i vissa fall fanns tillgängliga. För mätningar av bendensitet valdes 

23 lårben ut, 11 från höger sida samt 12 från vänster sida, i fyra fall härrörde 

benen från en och samma individ. Fyra lårben valdes slutligen ut för röntgen på 

grund av deras yttre förändringar i hopp om att undersökningen skulle hjälpa till 

att förklara förändringarna. 

3 Bakgrund 

3.1 Arkeologisk bakgrund 

Under årens lopp har ett flertal undersökningar utförts på S:t Hansplan. Vid 

början av 1900-talet utfördes utgrävningar på platsen. I och med detta 

påträffades gravar daterade till vikingatiden, gravar kopplade till kyrkogården 

samt gravhällar. År 1902 gjordes en exploateringsgrävning som uppdagade en 

kalkstensmur, vilken har tolkats som en bogårdsmur till kyrkorna S:t Per och S:t 

Hans. 1987 utfördes en exploateringsgrävning och då hittades en stiglucka som 

kopplats till bogårdsmuren samt kalkstenshällar (Rydén 1998:4). Ytterligare 

lämningar framkom i samband med utgrävningen år 1991, i detta fall hittades 

lämningar efter en husgrund som troligtvis utgör Lallerius hus från 1700-talet 

(Rydén 1998:4; Swanström 1999:8). Av intresse som kan nämnas är de 150 

gravar som hittades under 1980-talet och som tillhör kyrkorna S:t Per och S:t 

Hans. Datering av gravarna har dock visat att de äldsta gravläggningarna kan 

ha tillhört ”Allhelgonakyrkan” (Rydén 1998:4). I samband med utgrävningarna 

av de 150 gravarna påträffades två arkeologiska föremål, en bältesölja samt en 

sisare (Swanström 1999:12).  
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3.1.1 Kvarteret Banken 1 – Medeltida begravningsplats 

1991 genomfördes en arkeologisk exploateringsutgrävning (dnr 1067/91) i delar 

av S:t Hansplan vilket skedde på uppdrag av Faktab Finans AB samt 

Riksantikvarieämbetet och ansvarig arkeolog var Eric Swanström (Swanström 

1999:5). Det påträffades cirka 60 gravar som daterades till tidig medeltid och 

som härrör från det begravningsområdet som omger S:t Hans och S:t Per samt, 

troligtvis, den så kallade ”Allhelgonakyrkan” (Swanström 1999:9). Det som 

skiljer denna gravplats från den med 150 gravar är antalet arkeologiska fynd. 

Den höga fyndfrekvensen består bland annat av keramik av typen AII som var 

vanlig under vikingatiden fram till 1200-talet, även ett bryne och fem pärlor 

hittades och är daterade till samma period (Swanström 1999:10f). Där utöver 

hittades söljor, en kniv, kistspik, enkelkammar, en sländtrissa, nålar samt en 

spelpjäs, en ovanlig fyndkategori för denna period (Swanström 1999:10f). 

Gravarna som upptäcktes under denna utgrävning analyserades av Berit 

Sigvallius, 1:e antikvarie vid Statens historiska museum. Sammanlagt var det 

26 av de mest kompletta individerna som analyserades, bland dem fanns 6 

barn, 10 kvinnor, 8 män och 2 vuxna av obestämt kön. Vid analysen studerade 

Sigvallius kön, ålder, kroppslängd, tandstatus, skador, sjukliga förändringar 

samt icke metriska särdrag (Swanström 1999:11).  

Hos de analyserade benen var förändringar i ryggraden vanliga, förslagsvis har 

de möjligen orsak i tungt eller ensidigt arbete. Följande förändringar kunde 

också ses bland individerna: förändringar i axellederna och i knälederna, 

frakturer på revben, nyckelben, underarmsben samt ryggrad, sjukliga 

förändringar i form av benhinneinflammation och rakitis och slutligen hade två 

individer tecken på spetälska (Swanström 1999:11f). 

De individer som har varit av intresse för denna uppsats om osteoporos och 

osteoartrit härrör från gravarna 29, 30, 34 och 41 samt från gravar som saknar 

gravnummer. För de fyra nämnda gravarna har samma begravningsställning 

fastställts, nämligen nordväst-sydostlig riktning där kraniet legat i nordväst. I 

grav 29 fanns endast delar av bäckenbenet samt nedre extremiteterna, grav 30 

saknade kranium och i grav 34 påträffades en bronssölja vid höger fot som 

dock tros tillhöra grav 35 (Swanström 1999:28f). För grav 41 kunde inget 
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avvikande noteras (Swanström 1999:30f). För de övriga gravarna fanns inga 

närmare beskrivningar då de inte analyserats osteologiskt. 

3.1.2 Bogårdsmur och gravar i kvarteret Banken 1 

Utgrävning (dnr 220-457-98) genomfördes av Beatrice Rydén 1998. Målet med 

utgrävningen var att undersöka bogårdsmuren och gravarna i kvarteret Banken 

1. Gravar innanför och under bogårdsmuren grävdes ut, samt några kranium 

från en utgrävning 1983, som var kopplade till gravarna under muren. Ett 

benpaket påträffades vid borttagandet av muren som utgjordes av spridda ben 

vilka har tolkats som återbegravningar från tiden då bogårdsmuren anlades 

(Rydén 1998:8). Totalt framkom 29 gravar varav 11 var kompletta (Rydén 

1998:4). Kistspik som hittades kring tio individuella gravar bedömdes härröra 

från så kallade träkistkonstruktioner. I ett av fallen (grav 14) hittade man 

förmultnat trä och i en annan grav omgavs kraniet av kantställda kalkstenar 

(grav 13). Kring några av kistgravarna hittades snedställda kalkstensflisor vilket 

pekar på att gravläggningarna gjorts med stor omsorg (Rydén 1998:9f). Alla 

gravarna har dokumenterats med likartat gravskick, individerna har legat i öst-

västlig riktning (Rydén 1998:8).  

Gravarna har kunnat delas in i två kronologiska faser. Den yngre fasen har 

bedömts utifrån tecken som tyder på att ytterligare mark har tagits anspråk 

under medeltiden, vilket kan ha skett på grund av att stadens invånarantal 

ökade och/eller att epidemier härjat staden (Rydén1998:5f). Kollagret från vilket 

vissa gravar härrör ligger i jordblandad sand och mindre kalkstenar. Det är 

troligt att mark under medeltiden har breddats genom bränning och därmed har 

kollagret skapats. Under lagret framkom en horisont av organiskt material, vilket 

sannolikt varit den äldre marknivån (Rydén1998:6).  

Slutligen kan nämnas att de osteologiska analyserna utfördes på de skelett som 

var mest kompletta, totalt 14 individer (Rydén1998:11). Ansvarig för analyserna 

var Carola Liebe-Harkort (1998). De gravar som blivit aktuella i uppsatsen är 

följande; grav 2, 3, 16 och grav 25 samt gravar som saknar gravnummer. 
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3.2 Osteoporos i Europa under medeltiden 

3.2.1  Wharram Percy I Storbritannien och Trondheim i Norge 

Det har gjorts undersökningar i Europa som kan jämföras med analysen som 

gjorts i denna uppsats. I följande avsnitt kommer undersökningarna i 

Trondheim, Norge samt Wharram Percy, Storbritannien att presenteras. 

Populationerna från lokalerna är daterade till 1100-1600 e. Kr. respektive 900-

1500 e. Kr (Mays et al 2006:344). I arbetet som jämför dessa två lokaler ligger 

intresset i att se huruvida de skillnader i frekvensen av osteoporos som finns i 

Europa idag även var gällande under andra tidsperioder eller om det är ett 

modernare ”problem” (Mays et al 2006:343). Utgrävningarna i Trondheim gav 

upphov till 128 analyserade individer, 63 män och 65 kvinnor (Mays et al 

2006:344). I arbetet togs lokalernas miljöer och väderförhållandena upp som en 

teori till vad som kan påverka graden av osteoporos på olika platser (Mays et al 

2006:349).  

Vid analyserna som gjordes på lårbenen från båda lokalerna användes en 

Hologic QDR-4500A mätapparat för mätning av benens densitet. Under 

mätningarna användes plastboxar med torrt ris, i vilket de individuella lårbenen 

placerades, riset skulle ersätta den mjukvävnad som vanligtvis omger benen 

(Mays et al 1998:98; Mays at al 2006:345). Senare studier har dock visat att 

detta inte är nödvändigt då resultaten med och utan mjukvävnadssubstitut var 

likvärdiga (Sten muntligt medd. 2012.02.22).  

De medeltida människorna bör ha haft en mer fysiskt aktiv livsstil än vad som är 

fallet med dagens befolkning, därför bör frekvensen av osteoporos vara 

betydligt lägre i ett medeltida samhälle. Förvånande nog uppvisade 

mätningarna gjorda i Wharram Percy att antalet kvinnor med osteoporos och 

som genomgått klimakteriet inte skilde sig i frekvensen från modern statistik på 

kvinnor i samma ålder (Mays et al 1998:102). Resultaten av analyserna från 

Trondheim visade att skeletten till stor del liknade de från Wharram Percy, både 

i fallet med åldersberoende minskning av bendensiteten samt individernas 

högsta densitetvärde. Detta kan indikera att skillnaderna i fallen av osteoporos 

idag, där nivån i Norge är betydlig högre än i Storbritannien, är en 

förhållandevis nyligen uppkommen situation. Däremot framkom fler frakturer 
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orsakade av osteoporos i Trondheim, vilket reflekterar de siffror rörande 

sjukdomen idag (Mays el al 2006:349). Om arvsfaktorer eller miljön är orsak till 

osteoporos är omdebatterat (Mays el al 2006:343ff). Det föreslås att ett hårdare 

underlag kombinerat med en kallare miljö och halare förhållanden kan vara 

orsaken till den högre frekvensen av frakturer i Trondheim (Mays el al 

2006:349). 

4 Medicinsk bakgrund 

4.1 Osteoporos 

4.1.1 Inledning 

Fram till ganska nyligen har studier av osteoporos visat att människor i Europa 

ligger i större risk för att drabbas av sjukdomen än i övriga världen. Ännu mer 

frekvent ses osteoporos i Skandinavien, främst Sverige och Norge (Ljunggren 

1999:42; Stenlund 1999:14; Mays el al 2006:343). Detta kan dock komma att 

ändras, eftersom det har beräknats att de flesta fall av sjukdomen år 2050 

kommer att förekomma i Asien (Stenlund 1999:14).  

Det är inte helt klart huruvida osteoporos är en åldersrelaterad sjukdom. 

Förslagsvis ska en ökad levnadsstandard i industrialiserade länder, som har lett 

till en ökad livslängd, vara orsaken. Anledningen kan debatteras då skillnader 

mellan olika industrialiserade länder också har kunnat påvisas. Det kan istället 

argumenteras för att osteoporos likaväl kan vara arvsbetingat eller orsakat av 

den omgivande miljön (Stenlund 1999:14).  

4.1.2 Orsaken till osteoporos idag 

Osteoporos, benskörhet, är kopplat till att ben bryts ned fortare än det byggs 

upp, vilket leder till en lägre bendensitet. En individ som drabbas av osteoporos 

upplever inga symptom förrän hon/han får en fraktur. Det första stadiet i 

sjukdomsförloppet är att individen drabbas av osteopeni, vilket innebär att 

bendensiteten är försämrad men att benet inte är så svagt som vid osteoporos 

(Stenlund 1999:19). Det finns en rad olika möjliga orsaker till att en individ 

drabbas av osteoporos, bland annat fysisk inaktivitet och diverse former av 
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näringsbrist. Upp till 25 års ålder byggs benmassan upp som mest, därför är det 

extra viktigt att vara fysiskt aktiv som barn. Den fysiska aktiviteten stärker benen 

genom belastningen som dem utsätts för, vilket stimulerar benuppbyggnaden 

(Stenlund 1999:21f). Vidare gör kalcium skelettet hårt och för lite av ämnet kan i 

längden leda till osteoporos. Även D-vitamin är av denna anledning viktigt, 

bland annat för att det främjar upptaget av just kalcium (Stenlund 1999:23f; 

Ljunggren 1999:30). Det är inte bara solen som förser oss med D-vitamin, vi får 

även i oss detta genom kost i form av fet fisk och mjölkprodukter (Stenlund 

1999: 24). Brist på kalcium och D-vitamin är vanligt hos äldre individer, detta 

kan bland annat kopplas till en ändrad diet och brist på solljus och rörelse. 

Andra faktorer så som alkohol och rökning har också diskuterats som möjliga 

orsaker, dock har det föreslagits att alkohol har både positiva och negativa 

effekter på bendensiteten (Stenlund 1999:25f; Ljunggren 1999:52ff). Miljögifter 

har också föreslagits vara bidragande till osteoporos. Forskning pekar på att 

gifterna, som människan får i sig genom mat och dryck men även genom luften, 

påverkar benmassan. Bly är ett av ämnena som diskuterats, det minskar 

omvandlingen av D-vitamin till aktivt hormon, men det har även en negativ 

inverkan på bencellernas möjligheter att reagera på hormonet. Kadmium 

påverkar benmassan genom att njurarna får svårt att omvandla D-vitamin till 

aktivt hormon. Det sista ämnet som är värt att nämna i samband med 

osteoporos är fluor, ett ämne som de flesta kommer i kontakt med dagligen. 

Teorier hävdar att fluor påverkar skelettet på ett sätt som leder till en större risk 

för höftfrakturer (Stenlund 1999:86ff). Forskning har visat att fluor bryter ner 

kollagenet i kroppen, vilket dock snarare är en påverkan på broskvävnaden som 

kan föra till stelhet och artros i lederna (Hill 2004). 

4.2 Osteoartrit 

4.2.1 Introduktion 

Osteoartrit (ledförändring) är en reumatisk sjukdom som finns beskriven sedan 

långt tillbaka i tiden (Ekstrand 2000:14). Det är en av de vanligaste 

sjukdomarna som kan ses på arkeologiska skelettala kvarlevor (Ortner 

2003:545). Såväl människor som djur kan drabbas av osteoartrit. Sjukdomen är 

vanligast förekommande i leder så som fingrarna, höften, knäna samt stortårna. 
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Individer av båda könen kan drabbas lika frekvent i höftlederna medan kvinnor i 

fler fall än hos män får osteoartrit i knälederna. Hos både män och kvinnor är 

osteoartrit i 50 % av fallen dubbelsidig. Yrken där långvarig upprepad belastning 

alternativt tung belastning under en längre tid förekommer ökar risken för 

osteoartrit. Utöver detta kan elitidrott och övervikt (Ekstrand 2000:14), troligtvis 

på grund av belastningen på leder, orsaka osteoartrit.  

4.2.2 Påverkan och symptom 

Vid osteoartrit drabbas i första hand brosket i leden samt skelettet däromkring. 

Brosket blir mjukt och den elasticitet som behövs i leden minskar. Med tiden blir 

broskytan ojämn samtidigt som friktionen mellan ledytorna ökar. När detta sker 

kan skelettet påverkas på flertalet sätt. Benet kan drabbas av skleros, det vill 

säga förhårdning eller förbening av brosket och annan mjukvävnad. Delar av 

skelettet kring leden kan förstöras, cystor kan bildas och bentaggar, så kallade 

osteofyter, kan uppstå i leden. Nästa steg i sjukdomsförloppet är att muskler 

och nerver drabbas, bland annat i och med att musklerna kring den 

osteoartritdrabbade leden försvagas. När sedan nerver och nervändar i leden 

påverkas kan individen få försämrad positionskänsla och koordinationsproblem. 

Även den friska delen av kroppen i form av muskler och nerver påverkas av 

sjukdomen. Det är i dagsläget inte klart varför detta sker men diskussioner i 

ämnet pekar på att smärtan som osteoartriten medför kan vara orsaken. Utöver 

detta finns det en teori som påstår att svullnaden i den drabbade leden 

stimulerar känselkropparna i ledkapseln till att hämma aktiviteten i musklerna. 

Det finns flera symptom som kan uppstå i och med osteoartriten. Smärta, 

svullnad och stelhet i leden och däromkring är några av dem. Personer med 

osteoartrit kan även uppleva trötthet och svaghet i musklerna, dessutom kan 

hjulbenthet uppstå på grund av ledförändringarna och knäppningar i leden kan 

också vara ett tecken på osteoartrit (Ekstrand 2000:21). Smärtan, något som 

inte är synligt på skelettet, är ett av de första tecknen på osteoartrit och individer 

som har upplevt smärtan men inte har fått ett utvecklat sjukdomssymptom innan 

sin bortgång kan inte identifieras i ett arkeologiskt skelettmaterial (Ortner 

2003:545).  
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5 Metoder 

5.1 Osteologiska metoder 

Metoderna som använts vid bedömningen av ålder och kön, samt vid 

mätningarna för kroppslängd varierade något, främst beroende på 

bevaringsgraden av skelettelementen. Anledningen till att individer som redan 

tidigare genomgått osteologiska analyser undersöktes igen var att säkerställa 

att samtliga individer för uppsatsen bedömts på exakt samma vis.  

5.1.1 Könsbedömning 

Vid bedömningen av kön användes främst bäckenbenet (coxae) och lårbenet 

(femur). Vid enstaka fall där fragmenteringsgraden gjorde bedömningarna 

osäkra användes även kraniet, om det fanns tillgängligt. För analyserna av 

bäckenbenet låg de tre punkter i fokus som anses som de mest 

könskarakteristiska. Den första punkten som analyserades var den stora 

sittbensinskärningen (incisura ischiadica major), som bedöms som trång för 

man eller vid för kvinna på en femgradig skala enligt Buikstra & Ubelaker 

(1994:18). Även den sammansatta bågen (arc composé), som är en fiktiv linje 

på bäckenbenet och löper längs den öronformade leden (facies auricularis) mot 

den stora sittbensinskärningen, analyserades. Den sammansatta bågen 

bedöms som enkel eller dubbel enligt Novotný (1982) i Bruzek (2002). Den 

enkla bågen tenderar att tillhöra det manliga könet och den dubbla bågen tillhör 

vanligtvis det kvinnliga könet. Det sista som sågs på för könsbedömningen på 

bäckenbenet var muskelfästet som benämns sulcus preauricularis, även denna 

punkt bedömdes enligt en femgradig skala av Buikstra & Ubelaker (1994:19). 

Allt som ofta innebär ett tydligt muskelfäste att individen är en kvinna, då 

tydligheten uppstår i samband med förlossning. En stor och vid fåra kan alltså 

innebära att kvinnan fött flera barn.  

Vid de tillfällen då kraniet användes för könsbedömningar utgick analyserna 

från Acsádi & Nemeskeris (1970), ur Buikstra & Ubelaker (1994:20), 

graderingar på följande punkter; det trubbiga utskottet på nackbenet 

(protuberancia occipitalis externa), tinningbenets vårtutskott (processus 
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mastoideus), ögonhålans övre kant (margo supraorbitalia), benytan mellan 

ögonbrynsbågarna (glabella) samt hakspetsen (trigonum mandibulae).  

För könsbedömningar på lårbenet med hjälp av metriska data användes 

Pearson 1917-1919 (ur Bass 2005:230). Detta innebar att mått togs på den 

vertikala diametern av lårbenets ledkula (caput femoris) samt ledrullens bredd, 

måtten togs i millimeter och jämfördes med bedömningarna (tabell 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Åldersbedömning 

Vid bedömningen av åldern hos de olika individerna användes främst 

bäckenbenet. Detta gjordes med Brooks & Sucheys (1990:23f) sexgradiga 

skala på symphysis pubica, vilket är den ytan som fäster de båda 

bäckenhalvorna med varandra i pubisdelen. Lovejoys (1995), ur White & 

Folkens (2000:358), åttagradiga skala på den öronformade leden (facies 

auricularis) användes också. Denna led sitter på tarmbenet (os ilium) och fäster 

mot korsbenet (os sacrum). I de fall då en åldersbedömning med de ovan 

nämnda metoderna inte varit möjligt användes skelettelementens 

fusioneringsgrad samt kraniesuturernas sammanväxning för bedömningen. 

Åldern då ett ben fusionerar skiljer sig åt mellan olika benelement, detta 

möjliggör närmare åldersbedömningar hos unga individer. För detta arbete 

användes Brothwells (1981) fusioneringsberäkning med tillhörande avbildning 

för att bedöma åldern hos de yngsta individerna. Kraniesuturerna växer normalt 

sett inte ihop förrän en individ uppnått en förhållandevis hög ålder. Tack vare 

detta har kraniesuturerna kunnat användas vid bedömningen av ålder hos äldre 

Caputs vertikala diameter (mm) 

K K? ? M? M 

< 41,5 41,5-43,5 43,5-44,5 44,5-45,5 > 45,5 

     

Epicondylbredd (mm) 

K K? ? M? M 

< 72 72-74 74-76 76-78 > 78 

Tabell 1: Visar Pearsons (1917-1919) tabell för metriska data vid 

bedömning av kön på lårbenet (Bass 2005:230). Förkortningar: K=kvinna, 

K?=trolig kvinna, ?=kön kan ej fastställas, M?=trolig man samt M=man 
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individer, vilket har gjorts med en avbildning av suturernas oblitering gjord av 

Workshop of European Anthropologists (1980). För att möjliggöra mätningen av 

bendensitet placerades de åldersbedömda individerna i tre åldersgrupper, 35, 

45 och 55 år, enligt Sten & Lodnert 2011. De individer som bedömts till vuxna 

enligt fusioneringsgraden placerades i åldersgruppen 45 år (tabell 3). 

5.1.3 Kroppslängdsberäkning 

För beräkningen av kroppslängd hos individerna valdes formler framtagna av 

Trotter & Gleser (1952 ur Bass 2005:232f). Formlerna gav beräkningar för både 

lårben och överarmsben, vilka båda användes. Även Sjøvold (1990) har gjort en 

liknande tabell som är oberoende av kön och etnicitet till skillnad från Trotter & 

Gleser. En jämförelse mellan dem visade dock inga betydande skillnader i 

resultaten. I tabell 2 ses de formler som använts för beräkningen av 

kroppslängden, som skiljer sig åt mellan man och kvinna och även mellan de 

olika benelementen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Mätning av bendensitet 

Mätningarna av bendensiteten utfördes med så kallad DEXA-metodik, som står 

för dual energy x-ray och går ut på att benelement mäts genom röntgenstrålning 

med två olika energier (Dehlin & Rundgren 2007:166). Strålarna är så svaga att 

de inte påverkar personerna i närheten av mätapparaten, vilket innebär att man 

kan närvara vid mätningarna hela tiden (Sten muntlig medd. 2012.02.22). 

Lårben  

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 2: Formler för beräkning av kroppslängd på lårben (femur) enligt Trotter & Gleser 

(1952) ur Bass (2005:232f) samt överarmsben (humerus) enligt Trotter & Gleser (1952) ur 

Bass (2005:158f).  
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Individerna lades in i programmet med födelseåren 1957, 1967 alternativt 1977 

beroende på vilken ålder de bedömts till (tabell 3). För att en mätning av 

bendensitet skulle vara möjlig behövdes kroppslängdsberäkningar på 

individerna. I de fall då detta ej var möjligt att beräkna användes följande 

värden: 171,5 cm för män och 160,5 cm för kvinnor, de avrundades sedan 

uppåt då programvaran för mätningarna av bendensitet ej accepterar decimaler 

(Sten & Lodnert 2011). Kroppslängdsvärdena kommer från en 

genomsnittsuträkning som gjorts på individer från Humlegården i Sigtuna (Sten 

& Lodnert 2011). För omvandlingen från kroppslängden till kroppsvikten som 

också behövdes vid mätningarna se tabell 4. Omvandlingen för samtliga 

individer kan ses i Appendix, Tabell A2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Röntgen 

Röntgenundersökning på lårben utfördes endast då någon form av 

frågeställning till förändringar fanns. Frågorna kunde te sig i form av exempelvis 

35 år födda 
1977 

45 år födda 
1967 

55 år födda 
1957 

Yngre än 39 år +20 Äldre än 45 

20-30 Äldre än 25 Äldre än 55 

25-35 Äldre än 40 30-50 

30-40 41 35-50 

30-35 Vuxen 40-45 

30-45   40-50 

35-40   40-60 

35-45   45-55 

    45-60 

 
Kroppslängd (cm) 

Man (kg) Kvinna (kg) 

140-149   50 

150-160 60 55 

161-170 64 59 

171-180 68 63 

181-200 70 66 

Tabell 3: Indelning i ålderskategorier för mätning av bendensitet enligt Sten och Lodnert 

2011 

Tabell 4: Omvandling av kroppslängd till individers ungefärliga kroppsvikt enligt Sten 

och Lodnert 2011 
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yttre förändringar vilka var av vikt att få bedömda av en läkare, i detta fall 

Staffan Jennerholm, med hjälp av röntgenbilder. På grund av detta kunde 

endast fyra lårben bli mål för denna del av undersökningen, då de visade yttre 

förändringar så som bentaggar i gropen för muskelfästet på lårbenets övre del 

(bild 5) samt benpålagringar till följd av osteoartrit. 

6 Resultat 

6.1 De osteologiska analyserna 

I detta avsnitt kommer resultaten av de osteologiska analyserna presenteras 

individuellt för varje grav. De benelement som blivit analyserade presenteras vid 

de berörda resultaten, följt av en kortare text om hur resultaten kommit fram. 

För detaljerade bedömningstabeller, se appendix tabell A1. Från grav 45 och 

uppåt är gravnumren fiktiva till följd av att de från början saknat gravnummer 

och endast varit försedda med bennummer. I vissa fall har endast ett lårben 

funnits till hands för bedömning, individerna har trots detta blivit del av 

bendensitetsmätningarna. Slutligen bör nämnas att förkortningen dnr står för 

diarienummer och är ett arkiveringsnummer vilket är individuellt för varje arkiv 

och utgrävning. 

6.1.1 Grav 1, dnr 220-437-1998 

Kön: ♀ (delar av bäckenbenet och mätning av lårbenskulorna samt lårbenens 

distala leder) 

Ålder: cirka 44 år (bäckenben) 

Kroppslängd: 168,14 cm (höger lårben) 

Individen har inte analyserats tidigare. Övervägande kvinnliga karaktärer har 

kunnat identifieras och individen har bedömts till kvinna. Åldern, cirka 44 år, är 

medelvärdet beräknat utifrån två karaktärer på vardera bäckenhalva, från 20 år 

upp till 70 år. Kroppslängdsberäkningen kunde göras trots höger lårbens relativt 

höga fragmenteringsgrad. Ingen mätning för bendensiteten kunde göras på 

grund av fragmenteringsgraden. I övrigt påträffades en svag emaljhypoplasi på 

individens vänstra hörntand (canin) och periapikala förändringar i form av en 
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fisula vid den tredje molaren i överkäken, även tandsten påträffades samt lätt 

cribra orbitalia (Hast 2012). 

 

 

 

6.1.2 Grav 2, dnr 220-437-1998 

Kön: ♀ (delar av bäckenbenet, mätning av lårbenskulorna samt lårbenens 

distala leder, kranium och underkäke) 

Ålder: >70 år (kraniesuturer) 

Kroppslängd: 166,03 cm (höger och vänster lårben) 

Denna individ har analyserats osteologiskt av Liebe-Harkort (1998:16) i 

samband med utgrävningen som gjordes 1998. Efter ett jämförande av 

resultaten kunde konstateras att kön, ålder och kroppslängd stämde överens 

med tidigare analys. Åldern hos denna individ var något svårtolkad då 

Individ Kön Ålder Kroppslängd Osteopeni Osteoporos Osteoartrit Anmärkning 

1 K ca 44 år 168,14 cm ― ― ― Mättes ej 

2 K 1957 166 cm ― ― ―  

3 M 1957 172 cm ― ― ―  

5 M 1977 169 cm ― ― ―  

7 M 1967 173 cm ― ― ―  

7 (ind. I) K 1967 155 cm ― ― ―  

7 (ind. II) K 1967 161 cm ― ― ―  

8 ? < 18 år  ― ― ― Mättes ej 

16    ― ― X Mättes ej 

19 M 1967 167 cm ― ― ―  

25 K 1977 150 cm ― ― ―  

29 M 1967 169 cm ― ― ―  

30 K 1957 154 cm ― ― ―  

34 K 1957 160 cm ― ― ―  

41 K 1957 158 cm ― ― ―  

45 M 1967 172 cm ― ― ―  

46 M 1967 172 cm ― ― ―  

47 M 1967 162 cm ― ― ―  

48 K/M Vuxen 163,05/167,87 cm ― ― ― Mättes ej 

49 K 1967 159 cm X ― ―  

50 M 1967 169 cm ― ― ―  

51 M 1967 175 cm ― ― X  

52 M? 17-19 år  ― ― ― Mättes ej 

53 M 1967 172 cm ― ― ―  

Tabell 5: Resultaten från de genomförda analyserna: där ingen bendensitetsmätning var möjlig står ”mättes ej”, istället 

har de osteologiska bedömningarna tagits med i tabellen. Åldern representeras av de fiktiva födelseåren.  
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resultaten av analysen på bäckenbenet visade en ålder mellan 40 och 87 år 

medan suturerna på kraniet klart tydde på en ålder äldre än 70 år. På grund av 

detta gjordes inget medelvärde av åldern utan kraniesuturerna gjordes gällande 

i åldersbedömningen. Kroppslängdsberäkningen är ett medelvärde av 

mätningarna gjorda på både höger och vänster lårben. Båda lårbenen kunde 

användas vid mätningarna av bendensiteten (för resultat se avsnitt 8.2), även 

röntgenbilder togs på vänster lårben. Röntgenbilderna relateras till de 

bentaggar som hittats på benet. Även höger lårben uppvisade dessa taggar, 

men betydligt mindre sådana. Svag tandsten påträffades hos individen och 

tandlossning, utöver detta kunde karies identifieras och i höger överkäke fanns 

benpålagringar till följd av sinusitus även inflammatoriska spår kunde ses på 

kraniet (Hast 2012).  

 

6.1.3 Grav 3, dnr 220-437-1998 

Kön: ♂ (delar av bäckenbenet och mätning av lårbenskulorna samt lårbenens 

distala leder) 

Bild 2: Den distala delen av höger lårben i dorsal vy från individen i grav 2. Skörheten hos 

individen kan tydligt ses på denna bild. Foto: Julia Bonds, 2012.02  
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Ålder: cirka 52 år (bäckenbenet) 

Kroppslängd: 172,25 cm (höger överarmsben) 

Denna individ har tidigare analyserats. Den för denna uppsats bedömda åldern 

sträcker sig från 34 till 86 år, med ett medelvärde på 52 år. Resultatet stämmer 

inte till fullo överrens med de tidigare analyserna, där åldern bedömts till cirka 

30-40 år (Liebe-Harkort 1998:17) respektive 34-64 år (Hongslo Vala 2009: 26). 

Kroppslängdsberäkningen gjordes endast på höger lårben då vänster lårben var 

fragmenterad i så stor grad att en mätning ej var möjlig. Bendensitetsmätningen 

kunde endast genomföras på höger lårben då vänster lårben ej var komplett. 

Både tandsten och karies, av olika grad, kunde ses på individens tänder, fyra 

tänder har även förlorats ante mortalt. 

6.1.4 Grav 5, dnr 220-437-1998 

Kön: ♂ (delar av bäckenbenet och mätning av lårbenskulorna samt lårbenens 

distala leder) 

Ålder: cirka 37 år (bäckenbenet) 

Kroppslängd: 168,60 cm (höger lårben) 

Individen har ej tidigare analyserats osteologisk. Alla noterade könskriterier hos 

individen har kunnat bedömas till man, dock kunde pubis symphysen på grund 

av fragmenteringsgraden ej användas vid bedömningen. Åldersspannet hos 

denna individ stäcker sig från 26 till 46 år och den uträknade medelåldern blev 

cirka 37 år. Även hos denna individ kunde kroppslängdsberäkningen endast 

göras på höger lårben på grund av vänster lårbens höga fragmenteringsgrad. 

På både höger och vänster lårben kunde bendensitetsmätningar genomföras.  

6.1.5 Grav 7, dnr 220-437-1998 

Kön: ♂ (delar av bäckenbenet och mätning av höger lårbenskula samt lårbenets 

distala led) 

Ålder: cirka 44 år (bäckenbenet) 

Kroppslängd: 172,85 cm (höger lårben) 

En av tre individer som analyserats i grav 7, härrör från utgrävningen 1998. De 

manliga könskaraktärerna kommer från bäckenbenet, de mätningar som 
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gjordes på lårbenet för könsbedömningen visade dock kvinnliga karaktärer. Att 

individen trots detta bedömdes till man beror på bäckenbenets högre 

trovärdighet. Åldern sträcker sig från 27 till 66 år med en medelålder på cirka 44 

år. Då vänster lårben saknades helt kunde kroppslängden endast beräknas på 

höger lårben, det var även höger lårben som kunde bendensitetsmätas. 

6.1.6 Grav 7 (Ind. I), dnr 220-437-1998 

Kön: ♀? (mätning av väster lårbenskula samt lårbenets distala led) 

Ålder: Vuxen (fusioneringsgrad) 

Kroppslängd: 155,37 cm (vänster lårben) 

Höger lårben saknas helt och de bedömningar som har gjorts är endast 

baserade på vänster lårben. Det är på grund av detta som individen har fått ett 

frågetecken vid bedömningen av kön. Åldern hos denna individ har inte kunnat 

bedömas närmare än till att det är en vuxen person, vilket är baserat på att det 

vänstra lårbenet är helt fusionerat. Individen kunde trots svaga bedömningar bli 

del av mätningarna av bendensiteten. 

6.1.7 Grav 7 (Ind. II), dnr 220-437-1998 

Kön: ♀? (mätning av vänster lårbenskula) 

Ålder: Vuxen (sammanväxningsgrad) 

Kroppslängd: saknas 

Även hos denna individ påträffades endast vänster lårben, på vilket enbart en 

mätning kunde genomföras för att ge en bild av ett eventuellt kön. 

Åldersbedömningen gjordes endast utifrån sammanväxningsgraden 

(fusioneringen) på lårbenet vilket visade att individen var vuxen. 

Bendensitetsmätningar gjordes på individen, baserat på information angående 

kroppslängden från medelvärdet i en annan liknande analys. Medelvärden på 

de andra individerna är beräknade enligt Sten och Lodnert 2011. 

6.1.8 Grav 8, dnr 220-437-1998 

Kön: ? 

Ålder: < 18 år (sammanväxningsgraden på lårbenen) 
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Kroppslängd: saknas 

Denna individ är ung så en könsbedömning kunde inte utföras. Åldern 

bedömdes på graden av sammanväxning på lårbenet. På grund av att lårbenet 

inte var helt fusionerat kunde inte heller en kroppslängdsberäkning göras. Det 

var på grund av fusioneringsgraden och att individen är ung som en mätning av 

bendensiteten inte gjordes.  

6.1.9 Grav 16, dnr 220-437-1998 

Hos denna individ fanns endast lårbenet från vänster sida (bild 3). På grund av 

benpålagringar som uppstått till följd av osteoartrit har inga bedömningar av 

kön, ålder eller beräkning av kroppslängd varit möjliga. I graven påträffades en 

annan individ med flera tillhörande skelettelement, att det undersökta lårbenet 

inte kunde sållas till dessa beror på de nämnda yttre förändringar som inte 

kunde ses alls hos den andra individen (Liebe-Harkort 1998:26).  

 

 

6.1.10 Grav 19, dnr 220-437-1998 

Kön: ♂? (delar av bäckenbenet och mätning av lårbenskulorna samt lårbenens 

distala leder) 

Ålder: cirka 44 år (bäckenbenet) 

Kroppslängd: 167,15 cm (vänster lårben) 

Bild 3: Visar artrosen hos individen från grav 16 (till vänster) i jämförelse med individen från 

grav 25 (till höger) som trots tafonomiska skador visar de mjuka kanterna som ett friskt ben 

ska ha. Foto: Julia Bonds, 2012.02 
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Könskaraktärerna på bäckenbenet hos denna individ var övervägande svaga 

och fick därför backas upp av karaktärerna på lårbenet, där allt tydde på att 

individen var en man. Åldersbedömningen gjordes främst på vänster lårben på 

grund av fragmenteringsgraden på det högra lårbenet, det samma gäller för 

beräkningen av kroppslängden. För denna individ kunde mätningar av 

bendensiteten utföras. 

6.1.11 Grav 25, dnr 220-437-1998 

Kön: ♀? (delar av bäckenbenet och mätning av höger lårbenskula) 

Ålder: cirka 35 år (vänster bäckenhalva) 

Kroppslängd: 150,11 cm (vänster lårben) 

Detta är ännu en individ som varit svår att könsbedöma. Individen har tidigare 

bedömts till kvinna med viss tveksamhet (Liebe-Harkort 1998:34) och har även 

fått den bedömningen i denna analys. Åldersbedömningen stäcker sig från 21 

till 53 år där medelåldern är cirka 35 år. Vänster lårben kunde användas för 

mätning av bendensiteten (bild 3). Tandsten och tandlossning kunde 

observeras hos individen och även lätta kariesangrepp (Hast 2012).  

6.1.12 Grav 29, dnr 1067/91 

Kön: ♂ (höger bäckenhalva och höger lårben) 

Ålder: cirka 41 år (bäckenbenet) 

Kroppslängd: 168,91 cm (höger lårben) 

Endast höger sida av individen hittades vid utgrävningen 1991. Både 

bäckenbenet och lårbenet fanns tillgängliga för osteologiska analysen, som 

uppvisade flest manliga karaktärer och individen kunde därför bedömas till detta 

kön. Åldern bedömdes mellan 23 och 57 år och beräknade medelålder cirka 41 

år. Individen kunde efter den osteologiska analysen bendensitetsmätas.  

6.1.13  Grav 30, dnr 1067/91 

Kön: ♀ (delar av bäckenbenet och mätning av lårbenskulorna samt lårbenens 

distala leder) 

Ålder: > 60 år (bäckenbenet) 
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Kroppslängd: 153,89 cm (höger lårben) 

Karaktärerna som räknas som starkast vid könsbedömningar var övervägande 

kvinnliga och åldersbedömningarna kunde göras på en karaktär på 

bäckenbenet. Denna visade på att individen varit äldre och har därför fått 

bedömningen > 60 år. Lårbenet är ihoplimmat i skaftet men kunde ändå 

användas för kroppslängdsberäkningen, lårbenshalsen var i bra skick och 

därför kunde även mätning av bendensiteten utföras. Sigvallius bedömde denna 

individ till en kvinna, 50-56 år gammal (Swanström 1999:29).   

6.1.14   Grav 34, dnr 1067/91 

Kön: ♀ (bäckenbenet och mätning av lårbenskulorna samt lårbenens distala 

leder) 

Ålder: cirka 52 år (bäckenbenet) 

Kroppslängd: 160,43 cm (höger och vänster lårben) 

Könsbedömningarna på bäckenbenet indikerade en kvinna. Kombinerat med 

resultaten av mätningar på lårbenet, vilka visade tecken på samma kön om än 

svaga, resulterade i att individen slutligen bedömdes till kvinna. 

Åldersbedömningarna på bäckenbenet spände från 26 år till 70 år och en 

medelålder cirka 52 år. Kroppslängden är ett medelvärde beräknat på både 

höger och vänster lårben. Det bör dock nämnas att vänster lårbenets övre del 

är genomsågat vertikalt, men trots detta kunde mätning av bendensitet göras på 

detta ben. Denna individ har bedömts till en kvinna, 60-67, enligt Sigvallius 

(Swanström 1999:29).  

6.1.15   Grav 41, dnr 1067/91 

Kön: ♀ (bäckenbenet, mätning av höger lårbenskula och lårbenets distala led, 

kranium samt underkäken) 

Ålder: cirka 60 år (bäckenbenet) 

Kroppslängd: 158,24 cm (höger lårben) 

För att bedöma könet hos denna individ har valet av benelement för denna 

analys kompletterats med en analys av kraniet samt underkäken. I detta har 

övervägande kvinnliga karaktärer påträffats och individen har därför bedömts till 
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detta kön. Åldersbedömningen som gjordes på bäckenbenet gav ett 

åldersspann 42-87 år och därmed en medelålder cirka 60 år. 

Kroppslängdsberäkningen gjordes på höger lårben och även mätning av 

bendensiteten gjordes på detta ben, trots att den övre delen av benet vid ett 

tidigare analystillfälle sågats igenom vertikalt för närmare åldersbedömning. 

Individen bedömdes tidigare till en kvinna, 65-70 år, av Sigvallius (Swanström 

1999:31).  

6.1.16   Grav 45, dnr 220-437-1998 

Kön: ♂? (mätning av höger lårbenskula) 

Ålder: Vuxen (fusioneringsgrad) 

Kroppslängd: kunde ej fastställas i den osteologiska analysen 

Denna individ var mycket svårbedömd eftersom många benelement saknades, 

de resultat som framkommit kompletterades med information (se avsnitt 5.2 

inklusive tabell 3 och 4) för att en mätning av bendensitet sedan skulle vara 

möjlig.  

6.1.17   Grav 46, dnr 220-437-1998 

Kön: ♂? (mätning av vänster lårbenskula) 

Ålder: Vuxen (fusioneringsgrad) 

Kroppslängd: kunde ej fastställas i den osteologiska analysen 

Endast lårbenet fanns tillgängligt för analys från denna individ, den har bedömts 

till en eventuell man med tanke på den knapphändiga tillgängligheten av 

könsbestämmande karaktärer. Även för denna individ har resultatet 

kompletterats med information (avsnitt 6.2) för att möjliggöra mätning av 

bendensiteten.  

6.1.18   Grav 47, dnr 1067/91 

Kön: ♂? (mätning av vänster lårbenskula samt lårbenets distala led) 

Ålder: Vuxen (fusioneringsgrad) 

Kroppslängd: 162,32 cm 
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Då endast lårbenet kunde användas för att bedöma könet har bedömningen 

blivit svag, detta till trots har individen mätts för kroppslängd och även 

genomgått en mätning av bendensiteten (bild 4).  

 

 

6.1.19 Grav 48, dnr 220-437-1998 

Kön: ♀/♂ (mätning av vänster lårbenskula samt lårbenets distala led) 

Ålder: Vuxen (sammanväxningsgrad) 

Kroppslängd: 163,05 cm/167,87 cm (vänster lårben) 

Könsbedömningarna på lårbenet gav både kvinnliga och manliga karaktärer och 

kroppslängden beräknades för kvinna och man separat. Bedömningarna på 

individen var så svaga att ingen bendensitetsmätning utfördes.  

6.1.20   Grav 49, dnr 220-437-1998 

Kön: ♀? (mätning av vänster lårbenskula samt lårbenets distala led) 

Ålder: Vuxen (sammanväxningsgrad) 

Bild 4: Visar den övre dorsala delen av lårbenet från grav 47, vissa förändringar kan ses vid 

muskelfästet. Foto: Julia Bonds, 2012.02 
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Kroppslängd: 159,10 cm (vänster lårben) 

Här följer ytterligare en individ med svaga könsbedömningar. Mätning av 

lårbenet har gjorts och kroppslängden beräknats för kvinna. Trots de svaga 

bedömningarna har individen fått genomgå en mätning av bendensitet. 

6.1.21   Grav 50, dnr 1067/91 

Kön: ♂? (mätning av höger lårbenskula samt lårbenets distala led) 

Ålder: Vuxen (sammanväxningsgrad) 

Kroppslängd: 169 cm (höger lårben) 

Individen tillhörande denna grav har endast kunnat bedömas med hjälp av det 

högra lårbenet. Detta indikerade ett manligt kön men på grund av avsaknaden 

av bäckenbenet har de manliga karaktärerna på lårbenet markerats som svaga. 

Kroppslängden beräknades på höger lårben vilket sedan även genomgick 

mätning av bendensitet.  

6.1.22   Grav 51, dnr 1067/91 

Kön: ♂ (delar av bäckenbenet, båda lårbenskulorna samt vänster lårbens 

ledrulle) 

Ålder: cirka 46 år (en karaktär på bäckenbenet) 

Kroppslängd: 175,15 cm (vänster lårben) 

Könsbedömningarna på bäckenbenet kunde endast göras på ett fåtal karaktärer 

vilka dock alla visade på ett manligt kön, detta stämde även överens med de 

resultat som framkom av bedömningarna på lårbenen. Åldern på individen 

kunde endast bedömas på en karaktär på bäckenbenet och hamnade på en 

ålder som kan kategoriseras som vuxen enligt tabellen av Sten och Lodnert 

2011. En kroppslängdsberäkning kunde bara göras på vänster lårben, dock 

kunde både höger och vänster lårben sedan användas för mätning av 

bendensiteten (bild 5).  
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6.1.23 Grav 52, dnr 220-437-1998 

Kön: ♂? (mätning av höger lårbenskula) 

Ålder: 17-19 år (sammanväxningsgrad på lårbenet) 

Kroppslängd: Kunde ej fastställas i den osteologiska analysen 

Denna individ fick endast en mycket svag könsbedömning till man. Då 

fusioneringsgraden på lårbenet visade att individen endast var mellan 17 och 19 

år gammal kunde lårbenet ej användas för bendensitetsmätning. 

6.1.24   Grav 53, dnr 220-437-1998 

Kön: ♂? (Mätning av lårbenskulorna) 

Ålder: Vuxen (Fusioneringsgrad) 

Kroppslängd: Kunde ej fastställas i den osteologiska analysen 

Könsbedömningen kunde göras på båda lårbenen, men eftersom endast en 

karaktär på vartdera lårbenet kunde bedömas är resultatet ändå svagt. Till detta 

bör även nämnas att höger lårben är något fragmenterad.  

Bild 5: Detta är lårbenet från grav 51 som visar bentaggar samt förändringar som kan bero på 

osteoartrit. Foto: Julia Bonds 2012.02 
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6.2 Bendensitetsmätningar 

Sammantaget gjordes mätningar av bendensiteten på 23 ben från 19 individer. 

Mätningarna genomfördes på Roland Alvarssons läkarpraktik i Visby med hjälp 

av sjuksköterskan Peggy Lodnert. Överraskande nog påvisar ytterst få individer 

tecken på benskörhet, endast en av de undersökta individerna kunde 

diagnostiseras med osteopeni, alltså förstadiet till osteoporos (grav 49). Tre 

individer låg vid gränsen till detta och övriga individer var helt fria från 

benskörhet. Istället har individerna överlag uppvisat mycket bra skelett. Vid 

tolkningen av bendensitetsmätningarna studerades den så kallade T-scoren 

men även Z-scoren har tagits in i beräkningen. Värdet som framkommer under 

T-score kan spänna från plussidan till -0.9 och ändå räknas som normal 

bendensitet. Om T-score däremot ligger under detta värde, det vill säga från -1 

och ner till -2.5 har individen med största sannolikhet osteopeni. En individ som 

har en T-score på under -2.5 har osteoporos, detta i kombination med en eller 

flera osteoporosrelaterade frakturer innebär manifest osteoporos. Z-score som 

också ingår i mätningar av bendensitet används främst för att jämföra bentäthet 

av olika slag, i detta fall anses -2 och lägre än detta som låg bendensitet 

(Hongslo-Vala, mail 2012.02.20).  

Mätningar av individen från grav 46 var svåra att genomföra och kan ha en viss 

felmarginal i resultatet, individen hade också det högsta T-score värdet. 

Lårbenet från grav 25 uppvisade en onormalt liten lårbenshals (Lodnert, 

2012.02.22). Under mätningen av bendensiteten diskuterades storleken på 

lårbenen i grav 51, dessa är mycket stora vilket kan tyda på att det varit en stark 

och kraftig individ (Lodnert, 2012.02.22). Samtliga dokument som framkom vid 

mätningen av bendensitet finns i appendix. 
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6.3 Röntgen 

Röntgenbilderna togs vid Visby Lasarett av röntgenläkare Staffan Jennerholm. 

Lårbenen som skickades till röntgen var fyra stycken med gravnummer 2, 16,  

47 samt 51. De valdes ut på grund av bentaggar som hittades i fästet för fyra 

muskler vilka alla leder till bäckenbenets nedre del, det vill säga pubis. En av 

individerna påvisade även tydlig osteoartrit i komplement till de nämnda 

bentaggarna och det var av vikt att undersöka om benet uppvisade andra 

förändringar som kan relateras till osteoartrit.  

Individ T-score Z-score Resultat (Bendensitet) 

2 (höger) -0,7 -0,0 Normal  

2 (vänster) -0,8 -0,1 Normal  

3 1,3 1,7 Normal  

5 (höger) 0,7 0,8 Normal  

5 (vänster) 1,1 1,2 Normal  

7 0,3 0,6 Normal  

7 (Ind. I) 0,2 0,5 Normal  

7 (Ind. II) -0,9 -0,6 Normal  

19 0,2 0,5 Normal  

25 0,2 0,3 Normal  

29 0,5 0,8 Normal  

30 0,1 0,8 Normal  

34 -0,9 -0,2 Normal  

41 -0,4 0,3 Normal  

45 0,1 0,4 Normal  

46 1,5 1,8 Normal  

47 -0,9 -0,7 Normal  

49 -1,4 -1,1 Osteopeni 

50 -0,2 0,0 Normal  

51 (höger) 0,8 0,6 Normal  

51 (vänster) 0,4 0,2 Normal  

53 (höger) -0,3 -0,0 Normal  

53 (vänster) -0,5 -0,2 Normal  

Tabell 6: Visar resultaten från bendensitetsmätningarna gjorda på de utvalda gravarna.  
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De bentaggar som påträffats på lårbenen är svåra att avbilda på röntgen, men 

kan ses som tunna vita förtätningar på röntgenbilderna. Samtliga röntgenbilder 

finns tillgängliga i appendix. De vita förtätningarna är något tydligare på lårbenet 

från grav 51 (bild A4) än hos de andra individerna. Flera av benen visar 

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

(trochanter major). Alla pålagringar som identifierats är svåra att uttala sig om, 

dock kan belastning av någon form ligga till grund för dem, jämförbart med 

entesofyter (Jennerholm, mail 2012.03.27). Entesofyter är förbeningar av sen- 

och muskelfästen. 

Lårbenet från individen i grav 2, vänster sida, uppvisade utöver bentaggarna 

endast tunt ben och skador på ledrullen, detta kan ses på bild 2. På benet från 

grav 16 kunde däremot osteoartrit ses på röntgenbilder (bild 3), med detta 

menas dock ej den eburnation som kan ses med blotta ögat. Trots en stor 

defekt på lårbenskulan kan mindre benpålagringar ses i den kvarvarande delen 

(Jennerholm, mail 2012.03.27). Det är troligt att lårbenskulan förstörts på grund 

av tafonomiska påverkningar alternativt oförsiktighet vid behandlingen efter att 

individen tagits upp ur jorden. På lårbenets distala led ses markanta 

benpålagringar samt eburnation på den mediala delen av denna, vilken som 

sagt inte syns på röntgen. Utöver detta visar även det mindre mediala 

benutskottet på den övre delen av lårbenet (trochanter minor) upp tydliga 

benpålagringar. På lårbenet från grav 47 syns små benpålagringar på det större 

laterala benutskottet och det mindre mediala benutskottet, som dock inte har 

kunnat tolkas som osteoartrit. Slutligen visar lårbenet från grav 51 på osteoartrit 

i och med benpålagringar på lårbenskulans kant. Benet har även pålagringar på 

trochanter major (Jennerholm, mail 2012.03.27).  

7 Diskussion 

Det har blivit uppenbart att det är av fördel om en osteolog fördjupar sig i 

medicinska ämnesområden som inte bara är kopplade till skelettets utseende 

och funktion. För att kunna tolka ett osteologiskt material ur ett arkeologiskt 

perspektiv, för att kunna bilda en uppfattning om hur människor levde och 

påverkades av sin hälsa krävs det kunskap om hur olika sjukdomar liksom 
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andra åkommor ter sig. I följande kapitel tas de tankar och teorier upp vilka har 

framkommit under arbetets gång. Att studera sjukdomarna osteoporos och 

osteoartrit i det medeltida Visby har bidragit till en bättre uppfattning om hur livet 

under medeltiden kan ha sett ut för människorna i en förhållandevis stor stad. 

Även de livsvillkor som existerade under denna tid har blivit klarare tillsammans 

med de orsaker som då och idag påverkar individers hälsa i frågan om 

osteoporos och osteoartrit. 

7.1 Visby och kvarteret Banken under medeltiden 

Om vi trots diskussionerna gör antagandet att ”Allhelgonakyrkan” legat på S:t 

Hansplan skulle historien om platsen kunna se ut lite som det beskrivs i följande 

stycke. Att antagandet görs ger även kunskap om de analyserade individernas 

bakgrund, vilket ger en bas för diskussioner kring deras livssituation.  

Visbys första kyrka, ”Allhelgonakyrkan” stod färdig i tid till Gotlands stora 

gemensamma blot som skulle genomföras på just den platsen i staden och den 

lade grunden till kristendomen på Gotland. Det sägs att fler än hundra personer 

av hednisk tro försökte störta kyrkan, men Botger, grundaren till kyrkan och 

tillhörande en mäktig ätt på ön, ställde sig på kyrkans tak och utropade att om 

de skulle bränna kyrkan fick de bränna honom med. Eftersom platsen där 

kyrkan stod var helig mark även för de av den gamla tron slutade upproret tvärt 

och händelsen bidrog nu till att fler kyrkor uppfördes på ön. Under 1100-talet 

började handeln komma igång, något som gynnade Visby men det var trots allt 

en svår tid för folket i staden då många män drog ut till havs och ofta inte 

återvände eller kom hem med ärr och skador. Befolkningen på hela ön växte i 

stadig takt och många av de unga gotlänningarna bosatte sig i Visby som 

yrkesköpmän tillsammans med handelsmän som gjort Visby till sin nya hemort 

(Wase 2005:10ff). Handelsmännen var inte enbart gotlänningar, de var även 

svear, ryssar och saxare (Wase 2005:14). Handeln med tyskarna var under en 

tid mycket blodig, men efter att freden återställts mellan dem flyttade fler tyskar 

till Visby. Trots freden ville gotlänningarna inte att de nya invånarna skulle utföra 

sina gudstjänster i deras kyrkor och man gav tyskarna den med tiden ganska 

förfallna ”Allhelgonakyrkan”. På dess plats uppförde tyskarna en liten stenkyrka 

som senare kom att kallas S:t Per (Wase 2005:16). Under den första delen av 

1200-talet blev Visby, tillsammans med Lübeck och Bergen, en ännu viktigare 
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hamnstad för de baltiska kontakterna med kontinenten (Graham-Campbell & 

Valor red. 2007:306). Den vidare utvecklingen av Visby bidrog nu till att många 

välbärgade handelsmän och hantverkare byggde sina hem i staden (Wase 

2005:20). 

Visbys historia är, som synes, inte den enklaste att följa. Många människor har 

under århundraden varit bosatta på platsen som idag är Visby eller på något 

sätt haft kopplig till området. Det är de rituella och religiösa kopplingarna till just 

området för S:t Hansplan som till viss mån kan ställa till det i tolkningen av 

individernas bakgrund. De flesta av individerna är daterade till tidig medeltid. Att 

i detta komma fram till vilka individerna som analyserats var, är något 

komplicerat. De skulle gott och väl kunnat vara gotlänningar om kopplingen till 

”Allhelgonkyrkan” är riktig. Å andra sidan skulle de kunna härröra från just den 

tid då de tyska handelsmännen tog över kyrkan. Något som dock pekar på att 

det första är mer sannolikt är de fynd som uppdagades i samband med 

utgrävningarna 1991. Flertalet föremål som kan tolkas som gravgåvor hittades 

och då kristendomen anser att inga gravgåvor är nödvändiga är det troligt att 

gravarna härrör från den tidiga medeltiden, tiden mellan övergången från 

hednisk tro till kristendom. Detta skulle alltså med största sannolikhet innebära 

att individerna som har analyserats är gotlänningar.  

7.2 De analyserade individerna 

Som resultatet av denna undersökning visade sig endast en individ vara 

drabbad av osteopeni och två individer har haft osteoartrit, varav en individ (51) 

var svårtolkad för sjukdomen. Övriga individer har inte uppvisat några 

förändringar som kan relateras till skelettpåverkande sjukdomar på lårben eller 

bäckenben. Utifrån detta kan slutsatser dras om att personerna från detta 

kvarter levt någorlunda bra och friska liv, dock kan sjukdomar eller skador som 

inte syns på de analyserade benelementen eller inte alls lämnar synliga 

markörer på skelettet inte uteslutas.  

7.2.1   Individernas levnadsstandard  

Om individerna tolkas som att de haft en god hälsa kan detta trots allt inte 

förklaras, däremot kan det diskuteras. Då endast tre av de 24 osteologiskt 

undersökta individerna uppvisade någon av dem omtalade sjukdomarna kan 
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det vara av intresse att diskutera vilket samhällsskikt just dessa individer kom 

från och flertalet aspekter måste tas i beräkning på denna punkt. Tidigare 

nämndes att gravarna i denna undersökning troligtvis hört till 

”Allhelgonakyrkan”, då detta är en hypotes bör den andra möjligheten också tas 

upp. Visbys första kyrka, ”Allhelgonakyrkan”, togs alltså över efter 

gotlänningarna av tyska handelsmän som anlade S:t Per på platsen och senare 

även S:t Hans precis bredvid. Om gravarna som undersökts i detta arbete 

kopplas till de nämnda kyrkorna, eller i alla fall S:t Per, är det troligt att de flesta 

individerna haft ett tyskt ursprung. Vidare kan spekuleras om huruvida de även 

tillhört relativt välbärgade handelsfamiljer. Frågor som kan ställas då är: vem 

levde egentligen det bästa livet, den rike eller den fattige? Hur ser det ut idag, 

rik eller fattig, vem lever bäst? Att dra paralleller från sjukdomarna osteoporos 

och osteoartritis till samhällsskikt kan göras med tanke på att sjukdomarna är 

åldersrelaterade och frågor som livslängd hos fattiga och rika kan i hög grad bli 

aktuellt. Det kan tyckas att fattiga levde sämre och hade en kortare livslängd 

relaterat till tunga arbetsuppgifter och dåliga levnadsförhållanden där sjukdomar 

snabbt kan spridas. Å andra sidan kan arbetsuppgifterna varit av sådant slag att 

de bidragit med just den mängd fysisk aktivitet som krävs för att bygga upp 

bendensiteten. De rika kanske istället utförde färre sådana aktiviteter, men de 

hade nog troligtvis tillgång till nog med livsmedel för att öka deras 

hälsostandard till skillnad från de fattiga.  

7.2.2 Tre teorier om bentaggar 

Under arbetes gång har bentaggarna på lårbenets övre del (se bild 5) blivit en 

stor del av hypotesbildandet i uppsatsen, tankar har utbytts och efterforskning 

har genomförts. Tillsammans med min studentkollega Julia Bonds har 

diskuterats huruvida bentaggarna som påträffades i ett muskelfäste proximalt-

dorsalt på fyra av lårbenen kan vara ett släktdrag. Det hade kunnat vara en 

möjlighet, då icke-metriska särdrag, det vill säga förändringar på skelettet som 

inte påverkar individen, inte är helt ovanliga. Beläggen för en sådan hypotes är 

dock obefintliga.  

Om överbelastning är orsak till denna förändring är det högst sannolikt att 

individerna tillhört den arbetande klassen i Visby. Att komma fram till vilket 
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arbete de i så fall har utfört är dock ytterligare ett problem. Mina tankar går till 

de rörelser som musklerna möjliggör. Det är relativt korta muskler; obturator 

externus, obturator internus, gemellus superior samt gemellus inferior, som 

fäster kring höftleden och det har föreslagits att dessa fungerar som justerbara 

ligament för att bland annat upprätthålla stabiliteten i höften. Vid både bipedal 

gång och vertikal klättring används muskeln obturator externus i rörelsens 

början. Obturator internus föreslås istället vara den laterala rotatorn av lårbenet 

i ett utsträckt tillstånd samt abduktorn av låret i ett böjt läge. Den sistnämnda 

funktionen har även tilldelats musklerna gemellus superior och gemellus inferior 

(Gray 1995:878f). Teorin, som framkommit angående bentaggarna, har till viss 

del bekräftats av röntgenläkare Staffan Jennerholm. Hypotesen är att taggarna 

uppstått på grund av hög belastning eller frekvent användande av de muskler 

som fäster på just denna punkt. Logiskt sätt bör människorna i en stad som 

Visby rört sig mycket till fots och kombinerat med de branta backar som staden 

består av kan det tänkas överensstämma med att det finns flera individer med 

förstärkta muskelfästen. Då inga precisa tolkningar av förändringen på benen 

kunnat fastställas är det även svårt att bedöma hur lätt bentaggarna uppstår 

eller vilken grad av belastning som skulle kunna orsaka dem. Då 

efterforskningen till individernas härkomst inte bidragit med den information som 

hoppades på är frågan angående deras professionella roller i samhället mycket 

svår att besvara.  

De individer som uppvisade bentaggar kommer från grav 2, 16, 47 och 51. 

Individen i grav 2 har bedömts till en kvinna äldre än 60 år. Grav 16 innehöll 

endast vänster lårben och var det benet som i princip omgående kunde 

bedömas haft osteoartrit. Detta föranledde att det inte heller finns några 

närmare bedömningar av individen. Individen i grav 47 var eventuellt en man i 

vuxen ålder och individen i grav 51 var troligtvis en man i 45-års ålder med svag 

osteoartrit. Frågan är om det finns någon direkt koppling mellan samtliga 

individer. Personer av båda könen framkom, medelålders och äldre och bara 

två av dem kunde bedömas med osteoartrit. Dock kan individen från grav 47 ha 

haft osteoartrit, så skulle denna sjukdom kunna vara länken mellan individerna? 

Hur troligt det är att kopplingen är korrekt är svårt att säga då många fler 

individer med denna form av förändringar på lårbenet skulle behöva undersökas 



 

41 
 

för osteoartrit. För att komma till punkten med diskussionen bör smärtan i 

samband med sjukdomen tas up. Smärtan, som är det första stadiet av 

osteoartrit och som inte syns på skelettet men som med stor sannolikhet 

innebär ett lidande för den drabbade individen (Ortner 2003:545). Att en individ 

kan ha varit drabbad av osteoartrit utan att det är synligt är alltså fullt möjligt. 

Därför finns det inget som säger att den fjärde av de undersökta individerna inte 

också varit drabbad av sjukdomen och på så sätt skulle en koppling mellan 

osteoartrit och bentaggarna vara möjlig. Varför bentaggar skulle bildas på grund 

av sjukdomen är inte helt klart. Det skulle kunna vara en del av förändringen 

som sker i leden i samband med osteoartrit eller en överansträngning av de, av 

sjukdomen försvagade, musklerna. Det har även beskrivits att bentaggar kan 

uppstå under sjukdomsförloppet, så en koppling är inte allt för långsökt 

(Ekstrand 2000:17). 

För att knyta ihop detta stycke kan sägas att tre hypoteser kring bentaggarna 

diskuterats. För det första att bentaggarna kan ha varit ett icke-metriskt särdrag. 

För det andra kan de berörda individerna behövt förstärkta muskelfästen för att 

klara av det dagliga livet. Slutligen kan det finnas en koppling mellan 

bentaggarna och osteoartrit?  

7.3 Osteoporos i Visby? 

7.3.1   Miljön och klimatet 

I likhet med diskussioner angående osteoporosfall i Norge och Storbritannien 

under medeltiden (Mays et al 2006:349) kan även diskussioner föras rörande 

miljön och klimatet på Gotland och dess inverkan på antalet fall av osteoporos i 

Visby. Viktigt att ta upp är dock att betydligt fler individer har undersökts i Norge 

och även i Storbritannien jämfört med antalet individer som undersökts i Visby. 

Det gör det svårt att jämföra resultaten från de olika lokalerna med varandra. Då 

i princip hela Gotland består av kalksten är de geologiska förhållandena 

likvärdiga de i Wharram Percy. Inga av de 19 bendensitetsmätta individer i 

kvarteret Banken 1 har varit drabbad av osteoporos och endast en haft 

osteopeni så kalkhalten skulle kunna ses som bidragande till den höga 

bendensiteten. Enligt artikeln om Storbritannien och Norge kan dock hög 

kalkhalt inte sättas i samband med osteoporos eller avsaknaden av sjukdomen, 
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men teorin har inte heller avfärdats. Klimatet på Gotland bör ha varit mildare än 

i Norge och frakturer på grund av osteoporos och till följd av halt underlag bör 

ha varit lägre, vilket också är fallet. I samband med antalet undersökta individer 

i Visby kan nämnas att siffran är alldeles för låg för att kunna appliceras på hela 

Visbys befolkning under medeltiden. För att något sådant ska kunna göras 

måste betydligt fler individer genomgå osteologiska analyser och mätningar av 

bendensitet.   

7.3.2 Andra orsaker? 

I moderna sammanhang har rökning och alkohol förknippats med en försämring 

av benens densitet men att rökning under medeltiden varit en bidragande orsak 

till osteoporos är föga troligt, liksom i Storbritannien bör tobak ha varit en okänd 

vara i det medeltida Visby. Även faktorer som brist på D-vitamin måste förbises, 

då många aktiviteter under medeltiden var förlagda utomhus bör brist på D-

vitamin inte heller ha varit en orsak till osteoporos. Styrkan i benen byggs upp 

som mest under barndomen och upp till 25-års ålder, därför är det av vikt att 

fundera på de olika levnadssätt då och nu, frågor som rör de äldres situation i 

det medeltida samhället respektive barnens. Var barnen ute och lekte eller 

hjälpte sina föräldrar med hushållsarbetet? Det har även nämnts att bly, 

kadmium och fluor bidrar till en ökad risk för osteoporos. Det är dock föga troligt 

att individerna under medeltiden kommit i kontakt med dessa ämnen i så hög 

frekvens att det påverkat deras hälsa.  

7.4 Om osteoartrit 

För att återkoppla till diskussionen angående bentaggarna på lårbenen kan 

nämnas att den osteologiska analysen från utgrävningen 1991 påvisade 

förändringar i ryggraden. Det föreslogs att detta har sin orsak i tungt eller 

ensidigt arbete (Swanström 1999:11f). Att tungt och ensidigt arbete tidigare 

föreslagits gör att det inte är allt för långsökt att bentaggarna på lårbenen också 

orsakats av detta, men kan det ha varit denna form av arbete som i längden 

även lett till osteoartrit? Elitidrott och övervikt har också föreslagit som orsaker 

till osteoporos i moderna sammanhang, dock kan detta inte heller appliceras på 

ett medeltida samhälle istället föreslås att tungt och ensidigt arbete kan 

likställas med elitidrott och detta styrker teorin om att tungt eller ensidigt arbete 
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har lett till osteoartrit. Alltså bör i varje fall de individer som bedömts med 

osteoartrit ha varit arbetande och aktiva människor i det tidigt medeltida 

samhället.  

Slutligen kan följande nämnas, personer som haft osteoartrit i smärtstadiet vid 

sin bortgång kan inte identifieras i arkeologiska skelettmaterial. Det kan 

innebära att flertalet individer som lidit av sjukdomen och varit påverkade av 

den i sitt dagliga liv inte kan urskiljas. Vidare kan statistik över antalet fall av 

osteoartrit i en befolkning på grund av detta ge en något skev bild av 

verkligheten, speciellt med tanke på att sjukdomen troligtvis ändå påverkade de 

drabbade personernas liv och levnadsstandard. 

8 Konklusion 

Hur ser frekvensen ut av antalet individer som led av osteoporos och 

osteoartrit i kvarteret Banken 1? 

Resultatet av undersökningarna har visat att det var mycket få individer som led 

av någon av dessa sjukdomar. Endast två individer kunde bedömas med 

osteoartrit, grav 16 och 51 och individen i grav 47 hade benpålagringar, vilka 

dock inte kunde tolkas som osteoartrit. Ingen av de sammanlagt 19 

bendensitetsmätta individerna led av osteoporos. Dock kunde en individ 

bedömas med osteopeni (grav 49), förstadiet till osteoporos.  

Hur kan osteoporos och osteoartrit definieras och hur påverkar 

sjukdomarna en drabbad individ? 

Osteoporos är så kallad benskörhet och innebär att ett benelements inre 

förtunnas och på så vis ökar risken för frakturer, främst i den övre delen av 

lårbenet samt bäckenbenet. Det finns ett flertal orsaker till att osteoporos 

utvecklas hos en individ, till största del är det dock åldersbetingat. Den 

genetiska faktorn har också diskuterats likaså fysisk inaktivitet, alkohol, rökning, 

brist på D-vitamin och kalciumbrist har föreslagits som orsaker till osteoporos. 

Osteoartrit, artros, är en sjukdom som främst drabbar brosket i lederna och 

bidrar med smärta. Muskler och nerver drabbas slutligen vilket leder till 

försvagade leder. Utöver smärta uppstår svullnad och stelhet vilket minskar en 

individs rörelseförmåga.   
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Hur såg visbybornas hälsa ut i jämförelse med befolkningarna i 

Trondheim och Wharram Percy? 

Några klara bilder över skillnader mellan de olika platserna kunde inte göras. 

Frekvensen av osteoporos var högre både i Trondheim och Wharram Percy än i 

Visby, dock beror det troligtvis främst på att antalet skelett som undersöktes i 

Norge och England var betydligt högre än antalet individer som analyserades 

från Visby. Inga övriga skillnader i hälsostatusen kunde urskiljas.  

På vilket sätt kan röntgen bidra med information kring individernas 

hälsostatus?  

Röntgen skulle kunna visa förändringar i benen som inte är synliga vid 

osteologiska analyser. Röntgenbilderna av de fyra individerna undersökta i 

denna uppsats kunde endast i ett fall bidra med ny information kring individens 

hälsa. Här kunde dock den expertis som Staffan Jennerholm, som läkare, 

kunnat observera bidra till att diagnoser kunde ställas för individerna.  

Kan resultaten göras gällande för hela Visbys befolkning? 

Enligt de liknande analyser som gjorts på individer från Trondheim, Norge och 

Wharram Percy, Storbritannien krävs ett stort antal individer för statistiska 

bedömningar. Därav utgör de 19 bendensitetsmätta individerna för denna 

uppsats ett för lågt antal för att kunna appliceras på hela Visbys befolkning. I 

några fall är de osteologiska bedömningarna svaga vilken drar ner 

trovärdigheten av en statistisk analys i uppsatsen. 

Hur har marken bevarat benen genom århundradena? Kan vi lita på 

bendensitetsmätningarna? 

I många fall har benens bevaringsgrad påverkats under tiden då de legat i 

marken. De har gått sönder och fått märken från bland annat rötter. När ett ben 

är trasigt så kan sand och smuts komma in i spongiosan. Detta kan ge en viss 

felmarginal i bendensitetsmätningarna i form av högre densitet är vad som är 

sant. De mätningar som har gjorts visar dock inga abnormiteter i frågan om 

bendensiteten, exempelvis att någon individ haft extremt hög bendensitet. 
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9 Sammanfattning 

Denna uppsats har behandlat sjukdomarna osteoporos och osteoartrit ur en 

medicinsk synvinkel på ett skelettmaterial från medeltida gravar i kvarteret 

Banken 1, Visby på Gotland. Utöver detta har området i Visby, S:t Hansplan där 

gravarna kommer ifrån, presenteras i form av genomförda utgrävningar på 

platsen. Även historiskt perspektiv har presenterats angående S:t Hansplan och 

den omdiskuterade ”Allhelgonakyrkan”. De berörda utgrävningarna på S:t 

Hansplan utfördes av Eric Swanström 1991 respektive Rydén 1998.  

24 individer från de nämnda utgrävningarna valdes ut för osteologisk analys, 19 

av dem var i så gott skick att de kunde användas för mätning av bendensiteten. 

Mätningen utfördes för att en analys av antalet fall av osteoporos och osteoartrit 

skulle kunna genomföras. Fyra lårben valdes ut för röntgenundersökning vid 

Visby lasarett, vilket gjordes för att utröna vad de yttre förändringarna på benen 

kunde vara. Det visade sig slutligen att endast en av de undersökta individerna 

led av osteopeni, förstadiet till osteoporos och två led av osteoartrit. Osteopeni 

fanns hos individen i grav 49 och utlästes av de resultat som 

bendensitetsmätningarna frambringade. För en av de sjuka individerna kunde 

författaren tillsammans med studentkollegan Julia Bonds se osteoartriten 

omgående. För den andra individen identifierades osteoartrit efter att ha 

genomgått röntgen och analys av läkaren Staffan Jennerholm.  

Två liknande studier har genomförts i Trondheim, Norge samt Wharram Percy, 

Storbritannien. Analyserna som gjorts på individer från dessa lokaler visar på en 

högre frekvens av sjukdomen osteoporos, dock måste nämnas att betydligt fler 

individer undersöktes jämfört med antalet individer från Visby.  

Flera hypoteser kring orsaken till osteoporos samt vad som eventuellt kan 

förhindra uppkomsten av sjukdomen har diskuterats av författaren. Hypoteserna 

är bland annat baserade på moderna analyser av osteoporos samt teorier om 

de medeltida människornas levnadsstandard och yrkesroll. Även uppkomsten 

av förändringarna, bentaggarna, i ett muskelfäste på lårbenet har diskuterats. 

Huruvida de är orsakade av hög belastning och ansträngning eller koppling till 

osteoartrit har dock inte kunnat utrönas, i samband med detta diskuterades 

även icke-metriska särdrag kort. 
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De resultat, rörande de undersökta individernas hälsostatus, har visat sig inte 

kunnat appliceras på hela medeltida Visbys befolkning. Främst på grund av det 

låga antalet undersökta individerna men också då vissa av metoderna varit av 

svag karaktär. Slutligen har osteoartrit diskuterats och författaren anser att 

statistiska analyser av sjukdomen i en medeltida population kan vara svår att 

genomföra då osteoartrit i ett tidigt skede orsakar smärta men inte ger några 

synliga spår på skelettet.  
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11 Appendix 

11.1 Tabell A1 – Osteologiska analyser 

Resultaten av de osteologiska analyserna presenteras i gravnummerordning. 

 

 

Grav 1 

Kön: ♀ Bennummer: 1 
  

Ålder: ca 44 år Dnr: 220-437-1998 
  

Kroppslängd: 168,14 cm 
   

Könsbedömning Coxae Dexter Sinister Kommentarer 

Incisura ischiadica major 3 = ? 3 = ?   

Arc composé Ingen = ♂ Ingen = ♂   

Sulcus preauricularis 1 = vid och djup 1 = vid och djup Indikerar kvinna. 

Subpubic concavity Fragmenterad 1 = ♀   

Ventral arc Fragmenterad 1 = ♀   

Ischiopubic ramus ridge Fragmenterad 1 = ♀   

Könsbedömning Femur       

Caputs vertikala diameter (mm) 43,81 mm = ? 42,10 mm = ♀?   

Epicondylbredd (mm) 71,00 mm = ♀ 71,49 mm = ♀ 
Sinister mycket 

fragmenterad. 

Åldersbedömning Coxae       

Symfysfog Fas 4 = 26-70 år Fas 4 = 26-70 år   

Facies auricularis Fas 4-5 = 35-44 år Fas 4-5 = 35-44 år   

Kroppslängdsberäkning 
 

  
 

Humerus 168,14 cm  ― 
Hög fragmenterings-

grad hos femur. 

Grav 2 

Kön: ♀? Bennummer: 42 
  

Ålder: > 70 år Dnr: 220-437-1998 
  

Kroppslängd: 166,03 cm 
   

Könsbedömning Coxae Dexter Sinister Kommentarer 

Incisura ischiadica major 2 = ♀ 2 = ♀   

Arc composé Finns = ♀ Ingen = ♂   

Sulcus preauricularis 
4 = smal, grund 

och mjuka kanter 

4 = smal, grund 

och mjuka kanter 
  

Subpubic concavity     Pubis saknas eller är 

för fragmenterad för att 

en könsbedömning ska 

kunna göras. 

Ventral arc     

Ischiopubic ramus ridge     
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Könsbedömning Femur  Dexter Sinister Kommentarer 

Caputs vertikala diameter (mm) 44,52 mm = ♂? 44,73 mm ♂?   

Epicondylbredd (mm) 75,96 mm = ? 72,60 mm = ♀?   

Könsbedömning Kranium       

Protuberantia occipitalis externa 2 = ♀?   

Processus mastoideus 2 = ♀? 1 = ♀   

Margo supraorbitalia 3 = ? 3 = ?   

Glabella 2 = ♀?   

Könsbedömning Mandibula      

Trigonum mandibulae 2 = ♀?   

Kroppslängdsberäkning       

Femur 165,82 cm 166,24 cm   

Åldersbedömning Coxae       

Symfysfog Fas 6 = 42-87 år Fas 6 = 42-87 år   

Facies auricularis Fas 5-7 = 40-50 år Fas 5-7 = 40-50 år   

Övriga åldersbedömningar   

Kraniesuturer 
Baserat på kraniesuturernas oblitering är individen över 70 år 

gamal, det finns även benpålagringar på flera ställen. 

Grav 3 

Kön: ♂ Bennummer: 46 
  

Ålder: ca 52 år Dnr: 220-437-1998 
  

Kroppslängd: 172,25 cm 
   

Könsbedömning Coxae Dexter Sinister Kommentarer 

Incisura ischiadica major 4 = ♂ 4 = ♂   

Arc composé Ingen = ♂ Ingen = ♂   

Sulcus preauricularis Fragmenterad 2 = vid men grund   

Subpubic concavity     Pubis saknas eller är 

för fragmenterad för att 

en könsbedömning ska 

kunna göras. 

Ventral arc     

Ischiopubic ramus ridge     

Könsbedömning Femur   
  

Caputs vertikala diameter (mm) 47,59 mm = ♂ 47,43 mm = ♂ 
Caput finns separat 

hos sinister. 

Epicondylbredd (mm) 82,65 mm = ♂ 82,57 mm = ♂   

Åldersbedömning Coxae   
  

Symfysfog Fas 6 = 34-86 år Fas 6 = 34-86 år   

Facies auricularis Fas 6 = 45-47 år Fas 7 = 49-50 år   

Kroppslängdsberäkning   
  

Femur 172,25 cm Fragmenterad   
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Grav 5 

Kön: ♂ Bennummer: 19 

  
Ålder: ca 37 år Dnr: 220-437-1998 

  Kroppslängd: 168,0 cm 

   Könsbedömning Coxae Dexter Sinister Kommentarer 

Incisura ischiadica major 5 = ♂ 5 = ♂   

Arc composé Ingen = ♂ Ingen = ♂   

Sulcus preauricularis 0 = Saknas 0 = Saknas   

Subpubic concavity     Pubis saknas eller är 

för fragmenterad för att 

en könsbedömning ska 

kunna göras. 

Ventral arc     

Ischiopubic ramus ridge     

Könsbedömning Femur       

Caputs vertikala diameter (mm) 49,87 mm = ♂ 49,78 mm = ♂   

Epicondylbredd (mm) 82,72 mm = ♂ 82,07 mm = ♂   

Åldersbedömning Coxae   

  Symfysfog Fas 3 = 21-46 år Fas 3 = 21-46 år   

Facies auricularis Fas 3 = 30-34 år Fas 6 = 45-47 år   

Kroppslängdsberäkning       

Femur 168,60 cm Fragmenterad   

Grav 7 

Kön: ♂ Bennummer: 15 
  

Ålder: ca 44 år Dnr: 220-437-1998 
  

Längd: 172,85 cm 
   

Könsbedömning Coxae Dexter Sinister Kommentarer 

Incisura ischiadica major 4 = ♂? 5 = ♂   

Arc composé Ingen = ♂ Ingen = ♂   

Sulcus preauricularis 2 = vid men grund Fragmenterad   

Subpubic concavity     Pubis saknas eller är 

för fragmenterad för att 

en könsbedömning ska 

kunna göras. 

Ventral arc     

Ischiopubic ramus ridge     

Könsbedömning Femur   
  

Caputs vertikala diameter (mm) 48,38 mm = ♀ ―   

Epicondylbredd (mm) 78,49 mm = ♀ ―   

Åldersbedömning Coxae       

Symfysfog Fas 5 = 27-66 år Fragmenterad   

Facies auricularis Fas 5 = 40-44 år Fas 5 = 40-44 år   

Kroppslängdsberäkning   
  

Femur 172,85 cm ―   
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Grav 7 (Ind. I) 

Kön: ♀? Bennummer: 16 

 

 

Ålder: Vuxen Dnr: 220-437-1998 

  Kroppslängd: 155,37 cm 

   Könsbedömning Femur Dexter Sinister Kommentarer 

Caputs vertikala diameter (mm) ― 42,03 mm = ♀? Dexter femur saknas 

Epicondylbredd (mm) ― 69,68 mm = ♀ 

Kroppslängdsberäkning 

   Femur ― 155,37 cm   

Grav 7 (Ind. II) 

Kön: ♀? Bennummer: 16 

 

 

Ålder: Vuxen Dnr: 220-437-1998 

  Kroppslängd: Saknas 

   Könsbedömning Femur Dexter Sinister Kommentarer 

Caputs vertikala diameter (mm) ― 40,78 mm = ♀ Dexter femur saknas 

Grav 8 

Kön: ? Bennummer: 2   

Ålder: < 18 år Dnr: 220-437-1998   

Kroppslängd: Saknas     

Könsbedömning Coxae Dexter Sinister Kommentarer 

Incisura ischiadica major ― 2 = ♀?   

Arc composé ― Finns = ♀   

Sulcus preauricularis ― Ingen = ♂   

Åldersbedömning Femur       

Fusionering trochanter major < 19 år < 19 år   

Fusionering trochanter minor < 18 år < 18 år   

Fusionering caput < 18 år < 18 år   

Fusionering epicondyl < 21 år < 21 år   

Grav 16 

Kön: Saknas Bennummer: 47 

  Ålder: Saknas Dnr: 220-437-1998 

  Kroppslängd: Saknas 

   Kommentarer  

 Inga ålders- eller könsbedömningar kunde göras på individern på grund 

av spår av artros vid distala och proximala delen av femur. Inga övriga 

skelettelement från individen fanns. 
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Grav 19 

Kön: ♂? Bennummer: 4 
  

Ålder: ca 44 år Dnr: 220-437-1998 
  

Kroppslängd: 167,15 cm 
   

Könsbedömning Coxae Dexter Sinister Kommentarer 

Incisura ischiadica major Fragmenterad 3 = ? 
Coxae är mycket 

fragementerad. 

Arc composé Fragmenterad Ingen = ♂   

Sulcus preauricularis 1 = vid och djup 

3 = tydlig men 

smal och relativt 

grund 

  

Subpubic concavity     Pubis saknas eller är 

för fragmenterad för att 

en könsbedömning ska 

kunna göras. 

Ventral arc     

Ischiopubic ramus ridge     

Könsbedömning Femur   
  

Caputs vertikala diameter (mm) 46,86 mm = ♂ 46,56 = ♂   

Epicondylbredd (mm) 81,53 mm = ♂ 78,90 mm = ♂   

Åldersbedömning Coxae       

Symfysfog Fas 5 = 27-66 år Fas 5 = 27-66 år   

Facies auricularis Fragmenterad Fas 5 = 40-44 år   

Kroppslängdsberäkning       

Femur Fragmentarad 167,15 cm   

Grav 25 

Kön: ♀? Bennummer: 45 
  

Ålder: ca 35 år Dnr: 220-437-1998 
  

Kroppslängd: 150,11 cm 
   

Könsbedömning Coxae Dexter Sinister Kommentarer 

Incisura ischiadica major ― 3 = ?   

Arc composé ― Fragmenterad   

Sulcus preauricularis ― 1 = vid och djup   

Subpubic concavity     Pubis saknas eller är 

för fragmenterad för att 

en könsbedömning ska 

kunna göras. 

Ventral arc     

Ischiopubic ramus ridge     

Könsbedömning Femur       

Caputs vertikala diameter (mm) 44,68 mm = ♂ ―   

Åldersbedömning Coxae 
 

    

Symfysfog ― Fas 3 = 21-53 år   

Facies auricularis ― Fas 3 = 30-34 år   

Kroppslängdsberäkning 
 

    

Femur ― 150,11 cm   



 

54 
 

Grav 29 

Kön: ♂ Bennummer: 10 
  

Ålder: ca 41 år Dnr: 1067/91 
  

Längd: 168,91 cm 
   

Könsbedömning Coxae Dexter Sinister Kommentarer 

Incisura ischiadica major 5 = ♂ ―   

Arc composé Finns = ♀ ―   

Sulcus preauricularis 2 = vid men grund ― Indikerar kvinna 

Subpubic concavity Rak till konvex = ♂ ―   

Ventral arc Mer böjd = ♂ ―   

Ischiopubic ramus ridge Bred och platt = ♂ ―   

Könsbedömning Femur   
 

  

Caputs vertikala diameter (mm) 46,48 mm = ♂ ―   

Epicondylbredd (mm) 80,05 mm = ♂ ―   

Åldersbedömning Coxae   
 

  

Symfysfog Fas 4 = 23-57 år ―   

Facies auricularis Fas 5 = 40-44 år ―   

Kroppslängdsberäkning   
 

  

Femur 168,91 cm ―   

Grav 30 

Kön: ♀ Bennummer: 192-201  

Ålder: > 60 år Dnr: 1067/91 

  Kroppslängd: 153,89 cm 

   Könsbedömning Coxae Dexter Sinister Kommentarer 

Incisura ischiadica major 2 = ♀ 3 = ?   

Arc composé Ingen = ♂ Finns = ♀   

Sulcus preauricularis 1 = vid och djup 1 = vid och djup Indikerar kvinna 

Subpubic concavity     Pubis saknas eller är för 

fragmenterad för att en 

könsbedömning ska 

kunna göras. 

Ventral arc     

Ischiopubic ramus ridge     

Könsbedömning Femur       

Caputs vertikala diameter (mm) 42,04 mm = ♀? 43,21 mm = ♀? Sin är sågad vertikalt vid 

caput och är till viss del 

fragmenterad. 
Epicondylbredd (mm) 72,94 mm = ♀? ― 

Åldersbedömning Coxae   

  Symfysfog Fragmenterad Fragmenterad   

Facies auricularis Fas 8 = 60+ Fas 8 = 60+ Ojämnheter främst på 

dexter sida (djup grop och 

vassa kanter). Porositeter 

på båda sidorna. 

Kroppslängdsberäkning 
 

    

Femur 
153,89 cm ― 

Dexter diafys är 

ihoplimmad. 



 

55 
 

Grav 34 

Kön: ♀ Bennummer: 192-201 
 

Ålder: ca 52 år Dnr: 1067/91 
  

Kroppslängd: 160,43 cm 
   

Könsbedömning Coxae Dexter Sinister Kommentarer 

Incisura ischiadica major 3 = ? 3 = ?   

Arc composé Finns = ♀ Finns = ♀   

Sulcus preauricularis 
3 = tydlig men 

smal 
2 = vid men grund   

Subpubic concavity Konkavt = ♀ Konkavt = ♀   

Könsbedömning Femur       

Caputs vertikala diameter (mm) 41,55 mm = ♀? 41,65 mm = ♀? 
Sinister caput är sågad 

vertikalt. 

Epicondylbredd (mm) 72,49 mm = ♀? 70,95 mm = ♀   

Åldersbedömning Coxae       

Symfysfog Fas 4 = 26-70 år Fas 4 = 26-70 år   

Facies auricularis Fas 7 = 55 år Fas 7 = 55 år   

Kroppslängdsberäkning       

Femur 159,27 cm 161,59 cm   

Grav 41 

Kön: ♀ Bennummer: 56 
  

Ålder: ca 60 år Dnr: 1067/91 
  

Kroppslängd: 158,24 cm 
   

Könsbedömning Coxae Dexter Sinister Kommentarer 

Incisura ischiadica major 2 = ♀? 2 = ♀? 
Båda är något 

fragmenterade. 

Arc composé Finns = ♀ Ingen = ♂   

Sulcus preauricularis ― ―   

Subpubic concavity 1 = ♀ 1 = ♀   

Ventral arc 1 = ♀ 1 = ♀   

Ischiopubic ramus ridge 3 = ♂ 3 = ♂   

Könsbedömning Femur   
  

Caputs vertikala diameter (mm) 44,92 = ♂? ― 
Dex är sågad vertikalt 

vid caput. 

Epicondylbredd (mm) 80,85 mm = ♂ ―   

Åldersbedömning Coxae       

Symfysfog Fas 6 = 42-87 år Fas 6 = 42-87 år   

Facies auricularis Fas 7 = 55 år Fas 7 = 55 år   

Kroppslängdsberäkning       

Femur 158,24 cm ―   

Könsbedömning Mandibula     

Trigonum mandibulae 2 = ♀?   
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Könsbedömning Kranium  Dexter Sinister  Kommentarer  

Protuberantia occipitalis externa 4 = ♂   

Processus mastoideus 2 = ♀? 2 = ♀?   

Margo supraorbitalia 2 = ♀? 2 = ♀?   

Glabella 2 = ♀?   

Grav 45 (fiktivt nr.) 

Kön: ♂? 
Bennummer: 

221-224   

Ålder: Vuxen 
Dnr 220-437-

1998   

Kroppslängd: Saknas 
   

Könsbedömning Femur Dexter Sinister Kommentarer 

Caputs vertikala diameter (mm) 51,47 mm = ♂ ―   

Epicondylbredd (mm) ― ―   

Grav 46 (fiktivt nr.) 

Kön: ♂? Bennummer: 221-224 
 

Ålder: Vuxen Dnr: 220-437-1998 
 

Kroppslängd: Saknas 
   

Könsbedömning Femur Dexter Sinister Kommentarer 

Caputs vertikala diameter (mm) ― 49,89 mm = ♂   

Epicondylbredd (mm) ― ―   

Grav 47 (fiktivt nr.) 

Kön: ♂? Bennummer: 55 
  

Ålder: Vuxen Dnr: 1067/91 
  

Kroppslängd: 162,32 cm 
   

Könsbedömning Femur Dexter Sinister Kommentarer 

Caputs vertikala diameter (mm) ― 44,68 mm = ♂   

Kroppslängdsberäkning 
 

    

Femur ― 162,32 cm   

Grav 48 (fiktivt nr.) 

Kön: ♀/♂ Bennummer: 221-224 
 

Ålder: Vuxen Dnr: 220-437-1998 
 

Kroppslängd: 163,05/167,87 cm 
   

Könsbedömning Femur Dexter Sinister Kommentarer 

Caputs vertikala diameter (mm) ― 40,60 mm = ♀   

Epicondylbredd (mm) ― 76,23 mm = ♂?   

Kroppslängdsberäkning 
 

    

Femur 
― 163,05 cm ♀ 

― 167,87 cm  ♂ 
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Grav 49 (fiktivt nr.) 

Kön: ♀? Bennummer: 1-4 (påse 4) 
 

Ålder: Vuxen Dnr: 220-437-1998 
 

Kroppslängd: 159,10 cm 
   

Könsbedömning Femur Dexter Sinister Kommentarer 

Caputs vertikala diameter (mm) ― 41,95 mm = ♀?   

Epicondylbredd (mm) ― 73,35 mm = ♀?   

Kroppslängdsberäkning 
 

    

Femur ― 159,10 cm   

Grav 50 (fiktivt nr.) 

Kön: ♂? Bennummer: 40 
  

Ålder: Vuxen Dnr: 1067/91 
  

Kroppslängd: 169 cm 
   

Könsbedömning Femur Dexter Sinister Kommentarer 

Caputs vertikala diameter (mm) 44,68 mm = ♂ ―   

Epicondylbredd (mm) 79,10 mm = ♂ ―   

Kroppslängdsberäkning   
 

  

Femur 169 cm ―   

Grav 51 (fiktivt nr.) 

Kön: ♂ Bennummer: 1-4 (påse 1) 
 

Ålder: ca 46 år Dnr: 1067/91 
  

Kroppslängd: 175,15 cm 
   

Könsbedömning Coxae Dexter Sinister Kommentarer 

Incisura ischiadica major 5 = ♂ ―   

Arc composé Ingen = ♂ ―   

Sulcus preauricularis 0 = saknas ―   

Subpubic concavity     Pubis saknas eller är 

för fragmenterad för att 

en könsbedömning ska 

kunna göras. 

Ventral arc     

Ischiopubic ramus ridge     

Könsbedömning Femur       

Caputs vertikala diameter (mm) 51,17 mm = ♂ 51,40 mm = ♂   

Epicondylbredd (mm) ― 86,36 mm = ♂   

Åldersbedömning Coxae 
 

    

Symfysfog ― ―   

Facies auricularis Fas 6 = 45-47 år ―   

Kroppslängdsberäkning       

Femur ― 175,15 cm   
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Grav 52 (fiktivt nr.) 

Kön: ♂? Bennummer: 221-224 
 

Ålder: 17-19 år Dnr: 220-437-1998 
 

Kroppslängd: Saknas 
   

Könsbedömning Femur Dexter Sinister Kommentarer 

Caputs vertikala diameter (mm) 46,70 mm = ♂ ―   

Epicondylbredd (mm) ― ―   

Åldersbedömning gällande 

fusioneringsgraden 

Åldern har bedömts till 17-19 år baserat 

på fusioneringen av femur. 

  

  

Grav 53 (fiktivt nr.) 

Kön: ♂? Bennummer: 6 
  

Ålder: Vuxen Dnr: 220-437-1998 
 

Kroppslängd: Saknas 
   

Könsbedömning Femur Dexter Sinister Kommentarer 

Caputs vertikala diameter (mm) 45,81 mm = ♂ 46,28 mm = ♂ 
Dexter caput är något 

fragmenterad. 

Epicondylbredd (mm) ― ―   
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11.2 Tabell A2 – Omvandlig för mätning av bendensitet 

Denna tabell visar omvandlingen av de osteologiska analyserna till accepterade 

kön, åldrar, kroppslängd samt vikt, vilket behövdes för att mätningar av 

bendensiteten skulle vara möjlig att genomföra. Omvandlingen skedde enligt 

Steen och Lodnert (stencil 2011) för ålder, kroppslängd och vikt.  

  

Resultat av osteologisk 
analys: 

Omvandling för mätning 
av bendensitet: 

  Grav: 1 Sida Dx+sin Mättes ej! 

Bennr: 1 Kön ♀   

Dnr:  Ålder ca 44 år   

220-437-1998 Kroppslängd 168,14 cm   

 
Vikt     

Grav: 2 Sida Dx+sin Dx+sin 

Bennr: 42 Kön ♀? Kvinna 

Dnr:  Ålder > 70 år 55 år 

220-437-1998 Kroppslängd 166,03 cm 166 cm 

 
Vikt   59 kg 

Grav:3 Sida Dx+sin Dx 

Bennr: 46 Kön ♂ Man 

Dnr:  Ålder 52 år 55 år 

220-437-1998 Kroppslängd 172,25 cm 172 cm 

 
Vikt   68 kg 

Grav:5 Sida Dx+sin Dx+sin 

Bennr: 19 Kön ♂ Man 

Dnr:  Ålder 37 år 35 år 

220-437-1998 Kroppslängd 168,60 cm 169 cm 

 
Vikt   64 kg 

Grav:7 Sida Dx+sin Dx 

Bennr: 16 Kön ♂ Man 

Dnr:  Ålder ca 44 år 45 år 

220-437-1998 Kroppslängd 172,85 cm 173 cm 

 
Vikt   68 kg 

Grav:7 (Ind.I) Sida 
  

Bennr: 16 Kön ♀? Kvinna 

Dnr:  Ålder Vuxen 45 år 

220-437-1998 Kroppslängd 155,37 cm 155 cm 

 
Vikt   55 kg 
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Resultat av osteologisk 
analys: 

Omvandling för mätning 
av bendensitet: 

Grav:7 (Ind.II) Sida Sin Sin 

Bennr: 16 Kön ♀? Kvinna 

Dnr:  Ålder Vuxen 45 år 

220-437-1998 Kroppslängd   161 cm 

 
Vikt   59 kg 

Grav:8 Sida Dx+sin Mättes ej! 

Bennr: 2 Kön ?   

Dnr:  Ålder < 18 år   

220-437-1998 Kroppslängd     

 
Vikt     

Grav:16 Sida Sin (Osteoartrit) Mättes ej! 

Bennr: 47 Kön     

Dnr:  Ålder     

220-437-1998 Kroppslängd     

 
Vikt     

Grav:19 Sida Dx+sin Sin 

Bennr: 4 Kön ♂? Man  

Dnr:  Ålder ca 44 år 45 år 

220-437-1998 Kroppslängd 167,15 cm 167 cm 

 
Vikt   64 kg 

Grav:25 Sida Sin Sin 

Bennr: 45 Kön ♀? Kvinna 

Dnr:  Ålder ca 35 år 35 år 

220-437-1998 Kroppslängd 150,11 cm 150 cm 

 
Vikt   55 kg 

Grav:29 Sida Dx Dx 

Bennr: 10 Kön ♂ Man  

Dnr: 1067/91 Ålder 41 år 45 år 

 
Kroppslängd 168,91 cm 169 cm 

 
Vikt   64 kg 

Grav:30 Sida Dx+sin Dx 

Bennr: 192-201 Kön ♀ Kvinna 

Dnr: 1067/91 Ålder > 60 år 55 år 

 
Kroppslängd 153,89 cm 154 cm 

 
Vikt   55 kg 

Grav:34 Sida Dx+sin Sin 

Bennr: 192-201 Kön ♀ Kvinna 

Dnr: 1067/91 Ålder ca 52 år 55 år 

 
Kroppslängd 160,43 cm 160 cm 

 
Vikt   59 kg 
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Resultat av osteologisk 
analys: 

Omvandling för mätning 
av bendensitet: 

Grav:41 Sida Dx Dx 

Bennr: 11-96 Kön ♀ Kvinna 

Dnr: 1067/91 Ålder ca 60 år 55 år 

 
Kroppslängd 158,24 cm 158 cm 

 
Vikt   55 kg 

Grav:45 Sida Dx Dx 

Bennr: 221-224 Kön ♂? Man 

Dnr:  Ålder Vuxen 45 år 

220-437-1998 Kroppslängd   172 cm 

 
Vikt   68 kg 

Grav:46 Sida Sin Sin 

Bennr: 221-224 Kön ♂? Man 

Dnr:  Ålder Vuxen 45 år 

220-437-1998 Kroppslängd   172 cm 

 
Vikt   68 kg 

Grav:47 Sida Sin Sin 

Bennr: 55 Kön ♂? Man 

Dnr: 1067/91 Ålder Vuxen 45 år 

 
Kroppslängd 162,32 cm 162 cm 

 
Vikt   64 kg 

Grav:48 Sida Sin Togs bort! 

Bennr: 221-224 Kön ♀/♂   

Dnr:  Ålder Vuxen   

220-437-1998 Kroppslängd 163,05/167,87 cm   

 
Vikt     

Grav:49 (fiktiv) Sida Sin Sin 

Bennr:  Kön ♀? Kvinna 

1-4 (påse 4) Ålder Vuxen 45 år 

Dnr: 1067/91 Kroppslängd 159,10 cm 159 cm 

 
Vikt   55 kg 

Grav:50 (fiktiv) Sida Dx Dx 

Bennr: 40 Kön ♂? Man 

Dnr: 1067/91 Ålder Vuxen 45 år 

 
Kroppslängd 169 cm 169 cm 

 
Vikt   64 kg 

Grav:51 (fiktiv) Sida Dx+sin Dx+sin 

Bennr:  Kön ♂ Man 

1-4 (påse 1) Ålder 46 år 45 år 

Dnr: 1067/91 Kroppslängd 175,15 cm 175 cm 

 
Vikt   68 cm 
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Resultat av osteologisk 
analys: 

Omvandling för mätning 
av bendensitet: 

Grav:52 Sida Dx Mättes ej! 

Bennr: 221-224 Kön ♂?   

Dnr: Ålder 17-19 år   

220-437-1998 Kroppslängd     

 
Vikt     

Grav:53 Sida Dx+sin Dx+sin 

Bennr: 6 Kön ♂? Man 

Dnr: Ålder Vuxen 45 år 

220-437-1998 Kroppslängd   172 

 
Vikt   68 kg 
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11.3 Resultatbilder från bendensitetsmätningen 
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11.4 Fotografier från bendensitetsmätningen 

Samtliga fotografier är tagna av författaren under mätningen av bendensitet vid Roland Alvarssons läkarpraktik i Visby.   
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11.5 Resultatbilder från röntgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild A1: Röntgenbilder från grav 2. Av Staffan Jennerholm vid Visby Lasarett  
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Bild A2: Röntgenbilder från grav 16. Av Staffan Jennerholm vid Visby Lasarett  
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Bild A3: Röntgenbilder från grav 47. Av Staffan Jennerholm vid Visby Lasarett  
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Bild A4: Röntgenbilder från grav 51. Av Staffan Jennerholm vid 

Visby Lasarett  


