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ABSTRACT 

Author: Caroline Ytterman, 2014 

Grundämnesdistribuering och bendensitet – En XRF-undersökning av vikingatida och 

medeltida lårben från fyra arkeologiska lokaler 

Elemental Distribution and Bone Density – an Analysis with μXRF-spectroscopy of Femur 

from four Archaeological Sites in Sweden dated Viking Age – Middle Ages 

BA thesis in Classic Archaeology and Ancient History, Uppsala University 

This essay focuses on developing non-destructive methods to investigate the relationship 

between elemental distribution and bone porosity in archaeological bone. The skeletal 

material, which was analyzed, came from the archaeological sites of Skara (county of 

Västergötland), Varnhem (county of Västergötland), Sigtuna (county of Uppland) and 

Kopparsvik (county of Gotland). The essay is based on the results of a previous project, 

Osteoporosis och osteoarthritis, då och nu (Sten 2012). That project aimed at establishing 

whether medieval people, buried on the above mentioned archaeological sites, were suffersing 

from osteoporosis and/or osteoarthritis. This knowledge might help the medical research of 

today to solve the problem of possibly preventing those bone diseases. The method used was 

DXA-scanning, which was developed for examine osteoporosis in bone from living people. 

The result showed that the skeletons from the Skara site had an increased bone mineral 

density (BMD) compared to the skeletons from the other three sites.  

This essay investigates why these skeletal remains have a higher BMD and how this affects 

the results of methods like DXA. In this bachelor project various X-ray instruments were used 

to analyze the BMD of the skeletal remains. The X-ray pictures were then modified to exhibit 

high and low density areas in the bone. The elemental distribution of the surface area of the 

neck of the femur was examined with a μXRF-spectrometer. As a complement to the μXRF-

spectrometer a SEM (scanning electron microscope) was used to analyze the elemental 

distribution of a cross section of the femur neck. Soil samples were collected from Skara and 

Varnhem and analyzed by using μXRF-spectrometry to find out if there was a correlation 

between the elemental content of the bone and surrounding soil. The skeletal remains from 

Skara exhibited increased values of iron and manganese combined with higher bone density. 

The soil from Skara showed a high level of particularly iron. This could be the reason for the 

increased BMD of the individuals from Skara when using the DXA-analysis. It is likely that, 



in each archaeological site, iron and manganese ions have diffused from both ground water 

and soil into the bones and thus increased the BMD. This is especially notified of the skeletal 

remains of Skara.  

KEYWORDS: Elemental distribution, bone density, μXRF-spectroscopy, X-RAY, 

osteoporosis 
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1. INLEDNING 
Denna kandidatuppsats var endast en förstudie samt ett 

sidoprojekt till det pågående projektet Osteoporosis och 

osteoarthritis, då och nu (Sten 2012) där individer från samtliga 

lokaler i projektet undersöktes och analyserades med μXRF-

spektroskopi (Mikro röntgenfluorescensespektroskopi). Detta 

innebär att det var lårben från fyra individer från Skara, 

Varnhem, Kopparsvik i Visby och Sigtuna som undersöktes. 

Den spektroskopiska metoden användes för att kunna ge en 

klarare inblick i lårbenens densitet och grundämnesinnehåll. Det 

som främst undersöktes var på vilket sätt ämnen från 

omgivningen (t ex jorden benen legat i) påverkat bendensitet och 

grundämnesinnehåll.  

Under projektet Osteoporosis och osteoarthritis, då och nu (Sten 

2012) upptäckte Sabine Sten och sjuksköterska Peggy Lodnert 

att individerna från Skara inte hade normala 

osteoporosvärden, vid osteoporosundersökningarna hos 

Roland Alvarsson, privatläkare i Visby. Röntgenläkare Staffan 

Jennerholm, Visby lasarett, noterade att just lårbenen ifrån Skara var tyngre jämfört med 

övriga lokaler. Dessa notifikationer var det som låg till grund för mitt kandidatarbete.  

Jag valde att arbeta med detta ämne till min förundersökning för att ytterligare bringa kunskap 

i hur moderna spektroskopiska metoder kan appliceras på ett osteologiskt material. Eftersom 

detta projekt var ett sidoprojekt från det pågående projektet Osteopososis och osteoarthritis, 

då och nu (Sten 2012) ville jag också närma mig en bättre förståelse för vad det är som 

egentligen mäts vid en osteoporosundersökning med hjälp av DXA-metoden. Denna uppsats 

gav mig också möjlighet att få kombinera mina parallella kemistudier och min humanistiska 

grund i osteologi och arkeologi. Uppsatsprojektet förde också med sig ett samarbete mellan 

Riksantikvarieämbetet i Visby, som tillhandahöll analyslokaler och nödvändig apparatur, och 

Campus Gotland, Visby lasarett och privatläkare i Visby.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna förstudie var att få en djupare inblick i vad som mäts vid en 

benmineraldensitetsmätning (Bone Mineral Density BMD) med hjälp av DXA-metoden på 

Figur 1 Sverigekarta. 
Skara (röd), Varnhem 
(blå), Sigtuna (svart), 
Kopparsvik (gul). 
Modifierad av Caroline 
Ytterman 
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arkeologiska lårben. Denna metod användes under projektet Osteoporosis och ostearthritis, 

då och nu (Sten 2012), på lårben ifrån bland annat från S:t Per i Skara. Resultaten från 

osteoporosundersökningen visar att individerna från S:t Per avviker från det normala och 

därför har detta närmare undersökts i denna uppsats. Det som undersöks är varför lårbenen 

från S:t Per avviker från det normala och vad det är som kan ha hänt med dessa lårben som 

gör att DXA-resultaten ser ut som de gör. Syftet var också att undersöka mikroXRF-

spektometern och dess metoder för att se om röntgenapparaten kan ge vidare kunskap om hur 

och vilka grundämnen som tros diffundera in i benmaterial då de ligger i jorden. Syftet var 

också att skapa en mer öppen plan för tvärvetenskapliga metoder och låta dem appliceras på 

arkeoosteologiska material.  

1.3 Frågeställningar 
Nedan följer de frågeställningar som ligger till grund för denna uppsats. Sammanfattade svar 

på frågorna hittas under rubriken Konklusion.  

• Varför är det så höga osteoporosvärden i lårbenen från S:t Per, Skara?  

• Vilka skillnader finns i grundämnesinnehåll och bendensitet mellan lårbenen 

från S:t Per i Skara, Varnhem i Västergötland, Sigtuna och Kopparsvik i Visby?  

• Hur påverkas grundämnesinnehåll och bendensitet i benen av kön, geografisk 

placering på gravfältet, tidsperiod, geografisk lokal, fragmenteringsgrad samt 

jordmån? 

• Vad är det för skillnad mellan lårben som aldrig legat i jorden (som de 

behandlade benen från Anatomiska samlingen i Uppsala) och arkeologiska 

lårben som legat i jorden? 

• Kan en påbörjad nedbrytning av benmaterialet spåras i lårbenen som legat i 

marken och hur påverkas grundämnesinnehåll och bendensiteten av det? 

• Varför skiljer sig osteoporosvärdena mellan vänster och höger lårben hos individ 

100 från Kopparsvik i Visby? 

1.4 Avgränsning 
Uppsatsens analysmaterial begränsades till fyra undersökta individer per lokal, Sigtuna i 

Uppland, S:t Per i Skara, Kopparsvik i Visby och Varnhem i Västergötland, eftersom varje 

röntgenanalys tog minst 12h och tidsramen för uppsatsen var begränsad. Inga djupgående 

osteologiska undersökningar, såsom kroppslängdsberäkning, könsbedömning, 

åldersbedömning, patologier etc. gjordes då detta inte är relevant för uppsatsens syfte 
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eftersom individerna redan var osteologiskt analyserade (Kjellström 2005, Vretemark och 

Borrman 2009, Thunmark-Nylén 2000b). Inget utav de uppräknade osteologiska analysernas 

resultat ovan ansågs av författaren påverka bendensiteten och grundämnesinnehållet till den 

grad att det skulle givit missvisande resultat. Dock är inte resultat från 

kroppslängdsberäkning, köns- och åldersbedömning, patologier etc. vidare undersökt 

huruvida dessa påverkar grundämnesinnehåll och bendensitet. Det enda som undersöktes utav 

de ovannämnda metoderna i denna uppsats var huruvida det finns skillnader mellan könen i 

bendensitet och grundämnesinnehåll.  

Uppsatsen var en förstudie och därför undersöktes inte jordproverna med någon annan 

analysmetod, trots att det finns andra möjliga metoder, än med hjälp av μXRF-spektrometern. 

Eftersom inte μXRF-spektrometern tidigare har använts för att undersöka jordprover, i den 

här typen av undersökning, skulle ett jämförande resultat av en annan analysmetod behöva 

göras. Detta gjordes inte då tidsramen inom kandidatarbetet var begränsad. 

För att undersöka lårbenens grundämnesinnehåll och bendensitet användes ingen annan metod 

än μXRF-spektroskopi, röntgenkabinett och svepelektronmikroskopi eftersom andra 

analysmetoder är destruktiva. Det genomfördes inte heller mer än en inre analys av ett lårben, 

då resterande material är viktiga för framtida forskning och behöver hållas intakta.  

Inga unga individer har undersökts därför att benen inte är färdigutvecklade vid ung ålder. 

Dessutom skriver Manifold (2012:55) att icke vuxna individer har visat sig ha en högre 

känslighet mot kontamination från omgivande markförhållanden under diagenes, vilket gör att 

dessa ben inte är bra att undersöka då missvisande resultat kan ges.   

Båda bensidor av lårbenshalsen (dorsal och ventral) undersöktes inte, förutom hos en individ, 

Per 68, då det inte ansågs skilja sig i mineralinnehåll beroende på sida av benet. Därför valdes 

dorsal sida av benet att konsekvent undersökas, med undantag för Per 45 och Sig 93003.  

Ett större område än 1cm2 för ytanalys har inte undersökts då detta skulle ta för lång tid att 

genomföra. Undantaget var en inre analys av ett lårben som medgav en större analysarea än 

1cm2.  

Analysområdet var begränsat till endast lårbenshalsen då det är i detta område som tidigare 

osteoporosundersökningar (Sten och Mellström 2011) genomförts. Detta skedde därför att 

resultaten från osteoporosundersökningen (Sten och Mellström 2011) skulle kunna jämföras 
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med resultaten från detta kandidatprojekt. Uppsatsprojektet gjorde alltså inte μXRF-

spektrometiska analyser på något annat område än lårbenshalsen på samtliga individer.  

Trots att geologisk data, för de olika lokalerna, fanns tillgänglig behandlades och analyserades 

inte denna grundligt inom ramen för uppsatsen. Endast en grov studie har gjorts av de 

karterade geologiska förhållanden som råder inom respektive lokal.  

1.5 Källkritik 
Könsbedömning har utförts på lårbenen ifrån Anatomiska samlingarna, Museum 

Gustavianum, Uppsala enligt Bass (1987). De andra könsbedömningarna har gjorts inom 

projektet Osteoporosis och osteoarthritits då och nu (Kjellström 2005; Vretemark och 

Borrman 2010; Thunmark-Nylén 2000b). 

Det material som användes i uppsatsen är inte representativt för en slutgiltig bedömning av 

hur bendensiteten skiljer sig mellan de olika lokalerna. Men trots få undersökta lårben visar 

ändå dessa att en mycket generell bild kan ges över hur grundämnesförhållandena kan skilja 

sig mellan de olika lokalerna som valts i uppsatsprojektet. De lårben som var utvalda ur 

Anatomiska samlingen, Uppsala, var inte kompletta individer och var dessutom behandlade 

med någon form av lack och var troligtvis blekta. Lårbenen var egentligen inte representativa 

att jämföra med det arkeologiska benmaterialet men det som är intressant var att jämföra hur 

grundämnesfördelningen skiljer sig åt mellan lårben som legat i marken och lårben som inte 

gjort det. Troligtvis påverkades inte resultaten utav den behandling som skett utav 

referensbenen. Behandlingen av lårbenen borde främst påverka de organiska ämnena i benen 

och eftersom endast oorganiska ämnen och föreningar undersöktes i denna uppsats användes 

lårbenen som referenser. Referenslårbenen, lårbenen från Anatomiska samlingarna, var 

dessutom på gränsen mellan vad som räknas som en man och vad som räknas som en kvinna 

enligt Bass könsbedömningsskala (Bass 1987). I osteoporosprojektet har tydliga män och 

kvinnor valts ut från de olika lokalerna för att inga tveksamheter rörande kön skulle uppstå. 

Dock antogs att det inte skiljer sig i grundämnesinnehåll mellan kvinnor och män i detta 

kandidatprojekt men en μXRF-spektroskopisk undersökning gjordes ändå för att verkligen 

utesluta denna hypotes, och därför kunde även referensmaterialet användas.  

Några lårben var fragmenterade och kunde därför ha påverats mer av omgivande förhållanden 

än de lårben som inte var fragmenterade. Eftersom det inte fanns några uppgifter om hur 

fragmentering kan påverka grundämnesinnehållet i lårbenen togs ingen hänsyn till 

fragmenteringen. Men eftersom det var möjligt att resultaten kan skilja sig mellan mer och 
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mindre fragmenterat material sågs detta som en eventuell felkälla. Eftersom endast ett lårbens 

inre delar undersöktes var det inte möjligt att undersöka ifall det skulle ha givit felaktiga 

grundämnesförhållanden.  

Röntgenutrustningen som användes (μXRF-spektrometern och kabinettröntgen) hade sina 

begränsningar då de endast kunde undersöka en viss area och behövde särskilda förhållanden 

för att ge ett perfekt resultat. Till exempel så behövde μXRF-spektrometern en mycket plan 

yta för att kunna ge ett så bra resultat som möjligt. Detta var nästintill omöjligt att skapa på en 

benyta då benets tredimentionella form var mer cylinderformad samt täcktes av porer och 

fördjupningar över hela den yttre benytan. Endast oorganiska ämnen kunde spåras med 

μXRF-spektrometern vilket gjorde att föreningar innehållande sådana ämnen inte kunde 

spåras. De kumulativa spektrum som skapades efter en analys med μXRF-spektrometern gav 

förhållanden mellan ämnen i benmaterialet och gav inga exakta halter av varje ämne. Detta 

gav endast en bild av vilka oorganiska ämnen som kan spåras i materialet och förhållandet 

mellan dessa. Röntgenkabinettet producerade en digital bild av föremålet vilket kunde 

begränsa bildens upplösning. Men i detta fall så var programmet som användes till 

röntgenkabinettet så pass bra att en eventuell pixelering inte märktes av. Genom att digitala 

bilder användes gick det dessutom att modifiera bilderna och markera det som är viktigt i 

bilden. Det var inte genomförbart ifall analoga röntgenbilder skulle ha använts.  

Jordprovernas tillförlitlighet var något osäker då många av proverna har tagits i efterhand, 

skrapats från lårbenen vid senare tillfällen eller tagits från platsen, men inte i exakt den grav 

som analyserats i denna uppsats. Det antogs därför att det var bättre med lite jord från 

gravplatsen än ingen jord alls eftersom jordproverna kunde bidra med viktig kunskap om det 

grundämnesinnehåll som råder där jordprovet tagits. Detta kunde därför ge en felkälla.  

Den eventuella kontaminering av lårbenen som kunde ha skett under kandidatprojektets arbete 

samt kontaminering från den omgivning som lårbenen legat i efter uppgrävning, ansågs inte 

påverka resultaten. Om kontaminering skett av benen under kandidatprojektet har detta 

troligtvis endast skett genom att organiska föreningar kommit i kontakt med materialet. En 

kontaminering av benmaterialet av oorganiska föreningar kan troligtvis påverka 

analysresultaten, men eftersom försiktighetsåtgärder vidtagits ansågs inte en eventuell 

kontaminering av oorganiska ämnen ge utmärkande resultat. Angående kontaminering från 

marken som lårbenen legat i så var det just detta som undersöktes i uppsatsen: om benen 

påverkats av sin omgivning och vilka joner som utbytits med benvävnaden. 
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I många fall var inte lårbenen helt rengjorda och i porer och andra håligheter fanns lera och 

jordrester kvar. Detta kan ha påverkat resultatet negativt och gett en förvrängd bild över vilka 

ämnen som fanns i benen. Ämnen som fanns i högre kvantiteter i jordpartiklarna kan ha visat 

sig som högre värden i lårbenens spektrum. Detta var en felkälla som övervägdes vid analys 

av spektrumen från de allra jordigaste lårbenen. Den renaste arean valdes ut för analys 

och/eller försiktigt rengjordes med etanol och bomullstops så att de värsta jordpartiklarna 

avlägsnades. 

Uppsatsstudien och dess metodval var en nyutvecklad metod som inte använts tidigare i 

liknande sammanhang. Därför var inte arbetet en rutinmässig studie och fokus låg på att 

undersöka möjligheten att kunna utföra analyser av dessa typer på arkeologiska lårben. 

1.6 Forskningsöversikt 
Det har skett tidigare forskning på arkeologiska benmaterial där utförliga beskrivningar finns 

tillgängliga över de faktorer som påverkar den ständigt pågående nedbrytningen (Nord och 

Lagerlöf 2002; Christensson 1999; Karr och Outram 2012; Baxter 2004; Dixon, Dawson, 

Taylor 2008; Manifold 2012). I många av de uppräknade studierna ovan ingår bland annat de 

jonutbyten som sker och vilka grundämnen det rör sig om. Grundämnesdistribuering har 

också undersökts i tidigare projekt av forskare runt om i världen (Hollund, Jans m.fl 2011; 

Wobrauschek, Pepponi m.fl 2002; Lambert, Simpson 1984). Det har även skett studier av 

osteoporosbedömda arkeologiska benmaterial där mineralhalt och benens kvarvarande styrka 

mättes (Dickenson, Hutton, Stott 1981). Det har också utförts forskning inom området 

bendensitet i arkeologiska ben och hur denna skall undersökas (Lyman 1984; Lyman, 

Houghton, Chambers 1992; Lam och Pearson 2004). Dessa studier nämnda i föregående 

mening har dock utförts på animalt benmaterial och inte på humant benmaterial. Området där 

bendensitet påverkas av nedbrytningsfaktorer och det pågående jonutbytets förändring av 

osteoporosbedömda bens grundämnesinnehåll verkade dock vara outforskat. Eftersom det var 

detta ämne som uppsatsen behandlade var det troligen en av de första studier som gjorts inom 

området.  

1.7 Metod 
Nedan följer korta beskrivningar av de metoder som användes för att bringa resultat till 

uppsatsen. Vidare beskrivning av hur metoderna tillämpades beskrivs i avsnittet 

Genomförande: Tillvägagångssätt.  
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1.7.1 Köns- och åldersbedömning 
Könsbedömning har endast utförts på de åtta lårbenen från Anatomiska samlingarna, Museum 

Gustavianum, Uppsala, som var det referensmaterial som användes i uppsatsens undersökning 

(se tabell 1). För könsbedömning av lårbenen har Bass (1987:219 table 37) efter Pearson 

(1917-1919: table 27) använts. Skjutmått användes som mätinstrument. Resterande 

könsbedömningar togs från tidigare analyser av materialet (Kjellström 2005, Vretemark och 

Borrman 2009, Thunmark-Nylén 2000b).  

Åldersbedömningen har gjorts på samtliga lårben för alla lokaler. De åldersbedömningar som 

var mer specifika än bedömningen ”vuxen” var tagna från tidigare analyser av materialet (se 

tabell 2 och tabell 6). De specifika åldersbedömningarna inkluderas i materialet från Skara 

och materialet från Sigtuna. För åldersbedömning av lårbenen har William Bass visuella 

bedömningsmetod använts (Bass 1987). Eftersom endast vuxna individer skulle ingå i 

uppsatsmaterialet har åldersbedömningen endast fokuserat på att avgöra om individen är 

vuxen eller inte. Enligt Bass fusionerar proximala epifyser före den distala änden av lårbenet. 

I denna uppsats bedömdes individen som vuxen om proximala änden är fusionerad. Caput 

femoris och trochanter major/minor fusionerar mellan 14-19år (Bass W, 1987:207). 

Tabell 1. Lårben från Anatomiska samlingen, Uppsala 

Tilldelat 
namn 

Sin 
/ Dx 

Vertikal 
diameter 
(mm) 

Maximal 
Epicondyl-
bredd (mm) 

Litterära 
gränsvärden 
(mm) 

Köns-
bedömning 

Ålders-
bedömning 

Anatomen 1 Dx 44,5 77,5 >45,5 (VD), 
>78 (MEB) 

Man Vuxen 

Anatomen 2 Dx 45,5 75 >45,5 (VD), 
>78 (MEB) 

Man Vuxen 

Anatomen 3 Dx 45 79 >45,5 (VD), 
>78 (MEB) 

Man Vuxen 

Anatomen 4 Dx 46 - >45,5 (VD), 
>78 (MEB) 

Man Vuxen 

Anatomen 5 Dx 37,5 - <41,5 (VD), 
<72 (MEB) 

Kvinna Vuxen 

Anatomen 6 Dx 40 71 <41,5 (VD), 
<72 (MEB) 

Kvinna Vuxen 

Anatomen 7 Sin 40 68,5 <41,5 (VD), 
<72 (MEB) 

Kvinna Vuxen 

Anatomen 8 Sin 39 66 <41,5 (VD), 
<72 (MEB) 

Kvinna Vuxen 

Litterära gränsvärden från Bass (1987:219, table 27) där VD står för vertikal diameter och 

MEB står för maximal epicondylbredd.  
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1.7.2 Kabinettröntgen 
En röntgenanalys har gjorts på samtliga lårben från S:t Per i Skara, Varnhem i Västergötland, 

Sigtuna i Uppland och Kopparsvik i Visby samt lårbenen från Anatomiska samlingarna, 

Museum Gustavianum, Uppsala. Lårbenen från Anatomiska samlingarna benämns Anatomen 

1, Anatomen 4, Anatomen 5 och Anatomen 6. Röntgenkabinettet ger information om hur 

benets inre struktur såg ut genom en digital, gråskalig bild. Bilderna modifierades och 

redigerades i ett redigeringsprogram på datorn där ett särskilt filter användes (Radiographic 

Contrast-enhancement mask) som förstärkte kontrasterna i färg mellan fördjupningar som 

finns i lårbenens struktur. Denna röntgenapparat användes för att få fram tydliga bilder av 

lårbenens inre struktur för bedömning av inre fragmentering och förhållande mellan compacta 

och cavum medullare (märghåla). Genom en vidare redigering av röntgenbilderna där olika 

sorters färgskalor utnyttjades kunde en relativ bentäthetsanalys utföras. På detta sätt gav 

röntgenanalysen kompletterande information om vilka lårben som förväntades ha en högre 

bendensitet än övriga.  

1.7.3 Mikro röntgenfluorescensspektroskopi 
En μXRF-analys (Micro-X-ray fluorescence spectroscopy) gjordes på samtliga lårben. Endast 

den dorsalaa bensidan undersöktes, med undantag för Per 

45 och Sig 93003. Mätinstrumentet gav resultat som 

angav förhållandet tyngre grundämnen i lårbenen genom 

röntgenstrålning. Tyngre grundämnen avser ämnen från 

och med period 3 och nedåt stigande perioder i Periodiska 

Systemet (se appendix 2). De funktioner som användes 

under analysen var single point-analys, line scan och 

elemental 2D mapping. Denna röntgenapparat användes 

för att spåra vilka tyngre grundämnen som fanns i 

lårbenens compacta (ytanalys) och spongiösa del (inre 

analys) samt för att se det relativa förhållandet mellan 

grundämnesinnehållet. De lårben som var utvalda för kandidatstudien följer bland annat 

kriteriet att materialet skall representeras av en man och en kvinna med både höga och låga 

totala T-score-värden. Mer om val av material kan läsas i stycket 4.1 Val av material.  

Figur 2 2D mapping av Per 68. Röd 
fyrkant markerar analysområdet. 
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1.7.4 Sågning av lårben 
Tvärsnittssågning av lårben skedde endast på ett utav lårbenen 

från S:t Per, Skara, Per 68. Lårbenet sågades så att ett tvärsnitt 

bildades utifrån det ytområde där en 2D mapping med μXRF-

spektrometern genomfördes. Verktyget som användes vid 

sågningen var en sågtandad mindre såg med rakt skaft, en s.k. 

japansåg, av märket Sabre Tooth 165mm pull saw. Sågningen 

av lårbenet gjordes därför att en elemental 2D mapping skulle 

kunna genomföras av lårbenets inre struktur för att se om 

förhållandet av tyngre grundämnen skiljer sig från de 

ytanalyser som gjorts och spåra eventuella ämnens inträngning 

i lårbenet.  

Ytterligare en sågning av lårbenet, Per 68, gjordes på samma 

sätt som tidigare dock så skapades istället en tvärsnittsskiva utav lårbenet för ytterligare 

analyser. Se figur 3.  

1.7.5 Undersökning med svepelektronmikroskopi (SEM) 
Den tvärsnittsskiva av Per 68 som sågades ut ur collum femoris undersöktes med EDS-

funktionen av ett svepelektronmikroskop. EDS-analysis är en 

grundämnesdistribueringsfunktion vilken tar fram spridningen av olika grundämnen i ett prov. 

De grundämnen som var mest intressanta i detta sammanhang var järn (Fe) och mangan (Mn). 

Då en grundämnesdistribuering även gjordes med μXRF-spektrometern var syftet med EDS-

undersökningen att jämföra dessa båda resultat. 

2. BAKGRUND 
Nedan presenteras de olika undersökta lokalerna ur ett arkeologiskt perspektiv. Den 

information som ingår under varje rubrik innehåller gravarnas spridning och antal på 

kyrkogården samt datering. En mer specifik jordmånspresentation beskrivs också då detta har 

betydelse för bland annat skelettens bevarandegrad.  

2.1 S:t Per, Skara 
Materialet från Skara, märkta Per 4, Per 45, Per 51, Per 68, kvarteret S:t Per, var daterat till 

medeltid då kyrkan S:t Per byggdes på 1100talet. Kyrkogården runt S:t Pers kyrka hade en 

area på ca 3400m2 och tros ha varit i bruk i ungefär 400år. Det analyserade materialet kommer 

från den senare utgrävningen från 1993 där gravfältets östra och nordöstra delar undersöktes. 

Figur 3 Sågning av Per 68. På 
bild: Caroline Ytterman. Foto: 
Tom Sandström 
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Den uppskattade totala ytan av gravfältet är ca 3400m2 där kyrkan täcker upp en yta av ca 

400m2. Forskarna tror att det totala antalet individer som har begravts på gravfältet går upp 

emot 2800-3000st (Vretemark och Borrman 2009:12-14).  

Kyrkogården har under flera perioder undersökts då många nya byggnationer skett i området. 

1964 hittades 218 skelett, 1-2m under dåvarande marknivå, som inte togs tillvara. Inte heller 

har andra skelett omhändertagits som påträffats under senare år (Vretemark och Borrman 

2009:13), vilket gör att materialet som finns tillgängligt endast är en bråkdel av gravfältets 

ursprungliga individantal.  

Utav de analyserade individerna inom detta kandidatprojekt var det endast Per 4 som hade en 

mer speciell grav då det under den arkeologiska undersökningen påträffades en träplanka 

under skelettet (Vretemark och Borrman 2009:19).  

Enligt undersökta kartmaterial över markförhållanden i området kring Skarastad (se appendix 

3) består marken i Skara av glacial lera, postglaciär sand och silt, sandig morän, och 

isälvssediment (www.sgu.se).  

2.2 Varnhem, Västergötland 
Kyrkogården, där individerna, Var 71, Var 118, Var 122, Var 175, en gång legat, befann sig 

kring den gamla kyrkan i Varnhem som byggdes innan Varnhems klosterkyrka uppfördes. 

Den kyrka i sten som nu endast ses som en stengrund på marken uppfördes i slutet av 

1000talet- början på 1100talet. Tidigare har det stått en träkyrka på platsen som uppförts i 

början av 1000talet (Axelsson och Vretemark 2013:8). 

Kyrkogården innehåller tusentals gravar där det i 20% förekommer en träkista och i 7% 

förekommer kalkstenskistor. Samtliga kalkstenskistor påträffades i anslutning till kyrkan och 

ses som mer exklusiva gravar än de som begravts i till exempel träkistor (Axelsson T, 

Vretemark M 2013:3, 11). Gravarna påträffades 0,5-1m under dagens marknivå (Vretemark 

mail 31/3-14). 

De undersökta gravarna, Var 71, Var 118, Var 122, Var 175, ligger placerade i norra och 

södra delarna av kyrkogården. Var 71 och Var 175 ligger norr om kyrkan och Var 118 och 

Var 122 ligger söder om kyrkan. Alla gravar har en väst-östlig riktning. Var 175 ligger 

närmast den norra kyrkomuren utav dessa fyra nämnda individer. Var 118 och Var 122 ligger 

väldigt nära varandra men på ett långt avstånd ifrån den södra kyrkomuren (se appendix 4). 

Från (Vretemark mail 31/3-14).  

http://www.sgu.se/


11 
 

Enligt undersökta kartmaterial över markförhållanden i området kring Varnhems tätort (se 

appendix 3) består marken av ett tunt eller osammanhängande jordtäcke på fanerozoisk 

diabas, lerig och sandig morän samt isälvssediment (www.sgu.se). Marken består av samma 

typ av jord i hela området kring kyrkan (Vretemark mail 31/3-14). 

2.3 Sigtuna, Uppland 
Materialet från Sigtuna, märkta Sig 83003, Sig 93003, Sig 93004, Sig 93016, var daterat till 

vikingatid- tidig medeltid och staden Sigtunas fas 2 (1100talet-1300talet) (Kjellström 

2005:15). Gravplatsen låg intill den så kallade Biskopskyrkan som numera endast kan ses som 

en grund på Sigtuna Museums tomt. Gravarna var ordnade i tre kluster, kallade zon A-C, runt 

den gamla kyrkan. Zon A låg utanför nordvästra hörnet av kyrkan, zon B låg precis intill den 

södra muren och zon C låg sydost om kyrkans östra delar (Kjellström 2005:13). Se appendix 

4. 

Mer specifik information om de individer som undersökts i denna uppsats har inte varit 

tillgänglig.  

Sigtuna stad ligger på mark bestående av morän samt lerjordar. Resterande landskap runt 

omkring staden innehåller mycket fin sand, grus, berg samt morän och lerjordar (Kjellström 

2005:3). Detta stämmer väl överrens med de studerade kartmaterialen av markförhållanden i 

Sigtuna. Kartmaterialen visar också att Sigtuna ligger på ett väldigt bergigt område där stora 

strömmar vatten flyter igenom kommunen (se appendix 3) (www.sgu.se).  

2.4 Kopparsvik, Visby 
Materialet från Kopparsvik, märkta Ko 100, Ko 189, Ko 271, Ko 278, var daterat till mellersta 

och senare delen av vikingatiden (800talet-900talet) och gravfältet omfattade en total area på 

3000m2. Gravfältet i Kopparsvik låg strax söder om Visbyhamn på Gotland och var 120m 

långt i nord-sydlig riktning. Gravfältet totalundersöktes under åren 1964-1966 där ca 

350gravar påträffades och undersöktes. Platsen har blivit utsatt för bland annat plundring och 

bebyggelse vilket har förstört stora delar av gravfältet (Pettersson 1966:8, 9, 16; Mälarstedt 

1979:100-102).  

Gravarna var så kallade flatmarksgravar som inte syntes ovan mark. De flesta gravar, ca 2/3, 

hade någon form av täcksten i kalk eller gråsten ovanpå skeletten. Alla gravar hade skotts 

invändigt med kalksten eller gråsten, även de gravar som tros ha innehållit en kista av trä. 

Gravarna befann sig på ett djup mellan 0,4-1,8m under den dåvarande marknivån i området 

(år 1966) där måtten på gravschakten tros ha varit 2m2 stora. Gravarnas fördelning på 

http://www.sgu.se/
http://www.sgu.se/
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gravfältet såg ut så att ca 80 gravar befann sig i norra delen i långa rader längs den gamla 

vikingatida strandlinjen. Den mittersta delen av gravfältet innehöll ca 150st gravar ordnade i 

tre olika lager. Resterande 120 gravar befann sig i södra delarna av gravfältet där de låg 

betydligt mer utspritt i området. Orienteringen av gravarna var huvudsakligen i syd/sydväst – 

nord/nordöstlig riktning (Pettersson 1966:10-12, Mälarstedt 1979:100-102).  

Individ Ko 100 låg under en stenpackning på rygg med huvudet i öster och armarna längs 

sidan av kroppen (Thunmark-Nylén 2000b:846). Individ Ko 189 saknade stenpackning 

ovanpå skelettet och låg i ett utsträckt ryggläge med armarna på magen. Individen hittades 

under individ 109 och 121 på gravfältet med huvudet i sydväst (Thunmark-Nylén 2000b:856). 

Individ Ko 271 låg under en kalkstenplatta på rygg med huvudet i syd-sydväst. Höger arm var 

placerad på magen och vänster arm låg över höften (Thunmark-Nylén 2000b:865). Individ Ko 

278 saknade stenpackning ovanpå skelettet likt individ Ko 189 och låg utsträckt på rygg i 

graven. Individ Ko 278 hade huvudet i sydvästlig riktning med underarmarna placerade på 

magen (Thunmark-Nylén 2000b:867).  

Marken där gravfältet låg består av kalkhaltig jord där torvskiktet till stor del består av 

klapperstensgrus. Längs klintkanten övergår klapperstensgruset till stora kalkstensflisor. 

Gravarna som låg längs den dåvarande strandlinjen tros ha blivit utsatta för sandöverlagring 

från havet (Pettersson 1966:9, 11). Dessutom så kan en trolig vattengenomströmning ha 

funnits i området eftersom marken består av så mycket grus. Regnvatten och vatten från havet 

som sköljts upp filtreras ner genom de hålrum som finns mellan stenarna vilket kan ha 

påverkat skeletten i gravarna (se mer i avsnitt 2.6 Nedbrytning av benmaterial i jord). Mer 

specifik data kring jordmån finns inte att tillgå från SGU (Sveriges Geologiska 

Undersökning).  

2.5 Projekt Osteoporosis och osteoarthritis, då och nu 
I följande avsnitt beskrivs det pågående projekt vars resultat ligger till grund för uppsatsen. 

Skelettsjukdomen osteoporos och ledsjukdomen artros presenteras också kort.  

2.5.1 Osteoporos och osteoarthritis 
Osteoporos är vad vi i vardagligt tal kallar för benskörhet, en skelettsjukdom som gör skelettet 

skört med stigande ålder. Osteoporos delas in i två huvudgrupper utifrån de orsakande 

faktorerna: primär osteoporos och sekundär osteoporos. Primär osteoporos inkluderar 

åldersrelaterade faktorer så som postmenopausala kvinnor. Sekundär osteoporos inkluderar 

faktorer som påverkats av en känd orsak såsom sjukdom eller reaktion mot ett läkemedel 
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(Brickley 1997:32). WHO (the World Health Organisation) definierar osteoporos genom 

benmineraldensitet (BMD) och/eller benmineralinnehåll (BMC). Individer som har ett värde 

sänkt med en 1 standardavvikelse (SD) från en ung, frisk, vuxen individ vid mätningar har 

osteopenia (låg benmassa). De individer som skiljer mer än 2,5 standardavvikelser från 

referensindividen har osteoporos (Brickley 1997:37-38).  

Upp till en viss ålder i livet, ca 25-30år, byggs skelettet upp och bryts ner med samma 

hastighet. Efter att denna ålder inträffat börjar skelettet brytas ner med större hastighet än det 

byggs upp. Detta medför att skelettet hela tiden förlorar benmassa (Haglund 2000:1). 

Remodelleringsprocessen, som är den samverkande uppbyggande och nedbrytande processen 

av skelettet, styrs av osteoblaster och osteoklaster. Osteoblasterna är benbyggande makrofager 

som håller till i de områden där nytt ben skall bildas i det organiska benmaterialet. 

Osteoklaster är de celler som bryter ner ben till mindre beståndsdelar genom att absorbera de 

mineraliserade vävnaderna i benet. Till sin hjälp använder osteoklasten protoner och 

proteolytiska enzymer för nedbrytningen av ben. Osteklasterna bildar håligheter i 

benmaterialet som sedan osteoblasterna fyller i med nytt ben (Brickley 1997:34). Med ökande 

ålder, samt andra påverkande faktorer, förlorar osteoblasterna förmågan att fylla i de 

håligheter som osteoklasterna skapat (Brickley 1997:35, Haglund 2000:2). Detta medför en 

minskad bendensitet (Brickley 1997:36).  

Osteoarthritis (OA) är ett annat ord för artros som är en ledsjukdom. Sjukdomen 

karaktäriseras av en degenerering av ledytor, inflammation i leder och benförändringar runt 

främst ledytor (tillexempel osteocytbildning) (Conaghan, Birell m.fl. 2008). Artros 

uppkommer och beror av olika faktorer. Åldring av broskvävnaders struktur och 

sammansättning, mekaniska och genetiska faktorer är några av dessa påverkande element som 

kan frambringa artros. Då individen blir äldre åldras också broskvävnader i lederna vilket gör 

att brosket inte behåller sin ursprungliga arkitektur (Goldring och Goldring 2007). Detta gör 

att benen i leden tillslut gnids mot varandra vilket kan skada leden och skapa smärta. 

Vanligtvis påverkas leder i höft, ryggrad, händer och knän (http://www.nlm.nih.gov).  

2.5.2 Osteoporosis och osteoarthritis, då och nu 
Projektet startades 2009 och pågår fortfarande där grundkonceptet var att visa hur 

arkeologiska skelettmaterial kan bidra till ökad kunskap inom osteoporos och artros i det 

moderna samhället. Projektets mål var också att visa att arkeologiska material har en stor 

http://www.nlm.nih.gov/
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betydelse för modern forskning inom bland annat medicin och genetik (Sten 2012:3, Sten och 

Mellström 2011:4).  

Materialet som undersöktes i projektet Osteoporosis och osteoarthritis, då och nu (Sten 2012) 

var från vikingatida och medeltida gravfält och kyrkogårdar från S:t Per i Skara, Varnhem i 

Västergötland, Sigtuna i Uppland och Kopparsvik i Visby. Platserna har valts ut genom 

kriterierna att projektet ville undersöka skillnaden mellan en urban miljö (Skara och Sigtuna) 

och en rural miljö (Varnhem och Kopparsvik) (se figur 1). Förhoppningen var också att kunna 

jämföra människor från olika miljöer och livsbetingelser (Sten 2012:4, Sten och Mellström 

2011:4).  

Ungefär 450 skelett undersöktes totalt från de olika lokalerna. Det genomfördes 

röntgenundersökningar, bentäthetsmätningar (DXA-undersökning), värdering av 

volymbentäthet, mängden benvävnad i gram per kubikcentimeter, pQCT-mätningar 

(Quantitative Computed Tomography), datortomografiundersökningar samt isotopanalyser av 

benmaterialet. Kompletterande genetiska undersökningar utfördes också. Ett av projektets mål 

var att försöka se om det fanns ett samband mellan individers kost, levnadsförhållanden, 

genetiska arvsmassa och deras sjukdomsbild inom osteoporos och artros (Sten 2012:5).  

De resultat som projektet hittills har kommit fram till och som används i uppsatsen är de 

osteoporosmätningsresultat som frambringats genom de bentäthetsundersökningar med DXA-

metoden som genomfördes.  

DXA-metoden är en metod utvecklad för att undersöka graden av osteoporos hos levande 

individer. Denna röntgenapparat mäter benmineraldensiteten (BMD) i framförallt nedre delen 

av ryggraden, höftpartier (www.radiologyinfo.org) men också lårbenshalsen. 

Skanningsresultaten jämförs med andra individer från tidigare undersökningar som har 

samma kroppsvikt, etnicitet, kön och ålder eller resultaten av bendensiteten hos en ung frisk 

vuxen person (www.nhs.uk).  

Det kan också nämnas att en liknande studie har gjorts av Brickley (1997) där författaren 

undersökte osteoporos i arkeologiska lårben från London med DXA-metoden.  

2.6 Nedbrytning av benmaterial i jord 
Nedbrytning av benmaterial i marken består av processer som ständigt sker och påverkar ben 

på olika sätt beroende framförallt på omgivningens vattenfluktuation och jordmån. Dock sker 

processerna med olika hastighet då nedbrytningen påverkas av benets storlek, porositet, 

http://www.nhs.uk/
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kemiska och molekylära struktur, pH i marken, vattenflöde, temperatur och bakterieflora 

(Nhauro 2010:8). 

Denna nedbrytningsfas kallas för diagenes som pågår i tre faser och i två generella stadier. (i) 

Syndiagenisis: bakterier i grunda sediment i marken metaboliserar de organiska föreningarna i 

den skeletala vävnaden. (ii) Anadiagenesis: oorganiska kemiska reaktioner pågår ständigt i 

denna fas. (iii) Epigenesis: resultatet av denna fas kan bryta ner benet fullständigt och endast 

lämna ett märke i jorden (Nhauro 2010:11). Tidig diagenes innebär en nedbrytningsprocess av 

de organiska föreningarna inuti benet där de kemiska reaktioner som sker transformerar 

aminosyror till derivat. Det sker också en omkristallisation och ett jonutbyte mellan 

benvävnad och det omgivande vattnet i marken. Det som karaktäriserar detta stadiet, tidig 

diagenes, är höga fosfathalter blandat med nedbrutna benproteinrester. Stadiet avslutas med 

att kollagenet i benet byts ut mot mineraler. Sen diagenes karaktäriseras av att i stort sett alla 

organiska föreningar har brutits ned i benet förutom vissa spår som fortfarande kan återstå i 

apatitmatrixen i benet. De kemiska reaktioner som sker i benet är huvudsakligen 

långsamtgående substitutionsreaktioner och utfällningar av mineraler inuti benet (Nhauro 

2010:10).  

Diagenes sker både i benvävnaden, i porerna och håligheterna inom cavum medullare och i 

sedimentskiktet runt omkring benet. I porkomplexet i märghålan fylls utrymmet med 

diagenesiska mineraler (Nhauro 2010:8). Då kollagenet i benvävnaden bryts ned skapas en 

miljö som gör att proteinhydreringsreaktionernas hastighet ökar vilket medför att det skapas 

mikrosprickor i benet. Dessa sprickbildningar är huvudsakligen det som gör att 

nedbrytningshastigheten ökar då det nu skapas öppningar och vägar in i benvävnaden över 

hela benets volym. Detta ger fri passage för fria joner att vandra in i benet från omgivande 

markstruktur (Nhauro 2010:10). Även benstrukturens naturliga porer och kanaler i benet gör 

det möjligt för ett jonutbyte samt pyritbildning i hålrummen (Hollund, Jans, m.fl. 2011:7-9; 

Schoeninger, Moore m.fl. 1989:238).  

Järn- och manganjoner finns naturligt i grundvattnet som Mn2+ och Fe3+. Om benmaterial är i 

närheten reduceras järnet oftast till Fe2+joner som fälls ut som ett metalljonskomplex 

Fe(OH)2. Detta är pågrund av det höga pH omgivningen runt benet får då fosfater och 

ammoniak har bildats under den påbörjade nedbrytningen av benet. Även manganjonerna, 

Mn2+, bildar en fällning till ett metalljonskomplex, Mn(OH)2, som sedan kan omvandlas till 

MnO, genom att vatten avspjälkas. MnO kan sedan omvandlas till MnO2 (Nhauro 2010:9-10). 
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Järnet bildar ofta hematit (Fe2O3) eller alternativt pyrit (FeS2). Pyrit bildas om sulfidjoner 

finns i närheten, vilket det oftast gör, eftersom sulfidjoner släpps ut i det omgivande vattnet då 

kollagen i benet bryts ner (se reaktionsformel nedan). Det är bland annat föreningen pyrit som 

ger benen den mörkbruna, stundtals svartfläckiga, ytan på benet (Nhauro 2010:11). 

Fe2+ + H2S  FeS + 2H+  

3. MATERIAL 
I följande avsnitt beskrivs det arkeologiska skelettmaterialet som användes för uppsatsarbetets 

analys. I tabellerna presenteras individernas lårben med ålder- och könsbedömning, höger 

eller vänster bensida, samt de T-score-värden som utarbetats under projektet Osteoporosis och 

osteoarthritis, då och nu (Sten 2012).  

Vid osteoporosundersökningen (DXA analys) under projektet Osteoporosis och 

Osteoarthritis, då och nu (Sten 2012) sammanställdes lårbenens T-score som en total från 

undersökning av collum femoris, trochanter major och intertrochanterica (se appendix 1). T-

score används som ett benmineraldensitetsuttryck (BMD) för standardavvikelse i förhållande 

till en frisk ung referenspopulation bestående av samma kön och etnicitet för att ställa en 

diagnos om eventuell osteoporos. Totala T-score kan jämföras med referensvärdena: -

1>normal bentäthet, -1 till -2,5 osteopeni, -2,5< osteoporos (Hongso Vala, 2012).  

3.1 Lårben från S:t Per, Skara  
De fyra lårbenen från S:t Per, Skara, benämns i uppsatsen för Per4, Per45, Per 51 och Per 68. 

Per 4 och Per 45 var båda könsbedömda till män medan Per 51 och Per 68 var könsbedömda 

till kvinnor. Alla lårbenen är från höger bensida och har åldersbedömts till vuxna individer 

(Vretemark och Borrman (red.) 2010:105-106). Se tabell 2. 

Materialet bestod av hela lårben men Per 51 var fragmenterad i proximal ände och Per 68 har 

en något fragmenterad distal epifys där delar av den ena epicondylen saknas. Hela lårben i 

detta fall avser att lårbenen består av diafys, proximal och distal epifys. Fragmenteringen av 

Per 51 innefattade endast trochanter major, vilket därför inte påverkade mätområdet på 

collum femoris som var det aktuella undersökningsområdet i uppsatsarbetet. Andra skador 

som noterades, som skett efter upptagning av skelettdelarna, var ett fyrkantigt område mitt på 

diafysen över linea aspera där ett sågningsprov tagits under tidigare undersökningar av 

benmaterialet. Sågningsprovet togs alltså inte under kandidatprojektet. Skadan återkom på 
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samtliga lårben i samma område. Det fanns även ett borrprov taget i distala epifysen för 

isotopanalys. Borrprovens exakta position skiljer sig något mellan lårbenen.  

Tabell 2. Lårben från S:t Per, Skara 

Namn T-score 
Collum 
femoris 

T-score 
Trochanter 
major 

T-score Inter-
trochanterica 

T-score 
Total 

Kön Dx/Sin Ålder 
(år) 

Per 4 4,6 6,2 4,0 4,8 Man Dx 20-25 
Per 
45 

5,0 5,3 3,8 4,6 Man Dx 20-30 

Per 
51 

2,6 6,7 3,4 4,8 Kvinna Dx 45-60 

Per 
68 

3,6 7,9 4,0 5,6 Kvinna Dx 20-30 

Ålder- och könsbedömning från Vretemark, Borrman (2009:105-106). Resterande 

osteoporosvärden finns i appendix 1. 

Total T-score för samtliga lårben från S:t Per, Skara, bedömdes ligga över normalen (T-

score>-1). Se tabellen ovan.  

3.2 Lårben från Varnhem, Västergötland 
De fyra lårben från Varnhem benämns Var 71, Var 118, Var 122 och Var 175. Var 118 och 

Var 175 var båda könsbedömda till män medan Var 71 och Var 122 var könsbedömda till 

kvinnor. Samtliga fyra lårben var åldersbedömda till vuxna individer. Endast Var 71 är från 

vänster bensida. Resterande lårben, Var 118, Var 122 och Var 175, är från höger bensida (se 

tabell 5).  

Var 71 är fragmenterad i distal ände, distala epifysen saknas. Fragmenteringen har skett högt 

ovanför facies poplitea men distalt om diafysens mittpunkt. Var 118 är ett helt lårben utan 

nämnvärd fragmentering. Var 122 är fragmenterad i distal ände och hos Var 71 saknas hela 

den distala epifysen. Fragmenteringen sitter högt ovanför facies poplitea men distalt om 

diafysens mittpunkt. Fragmenteringen är transversal med en tydlig avgränsning. Var 175 är, 

likt de två andra fragmenterade lårbenen från Varnhem, fragmenterad i distal ände där distal 

epifys saknas. Fragmenteringen avgränsas ovanför facies poplitea och distalt om diafysens 

mittpunkt.  

Lårbenen är utvalda enligt de kriterier vidare beskrivna i avsnitt 4.1 Val av material. Var 122 

och Var 175 valdes ut för att de har låga totala T-score-värden. Var 71 och Var 118 valdes ut 

för att de har höga totala T-score-värden (se tabell 3) (Sten 2014-02-13).  

Tabell 3: Lårben från Varnhem, Västergötland 
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Namn T-score 
Collum 
femoris 

T-score 
Trochanter 
major 

T-score Inter-
trochanterica 

T-score 
Total 

Kön Dx/Sin Ålder 

Var 
71 

1,9 2,6 1,5 1,9 Kvinna Sin Vuxen 

Var 
112 

-3,9 -2,0 -2,6 -2,5 Kvinna  Dx Vuxen 

Var 
118 

0,4 2,1 1,1 1,7 Man Dx Vuxen 

Var 
175 

-2,5 -1,5 -2,3 -2,2 Man Dx Vuxen 

Ålder- och könsbedömning från Maria Vretemark Opublicerad rapport, Västergötlands 

museum. Resterande osteoporosvärden finns i appendix 1. 

Tabell 3 visar att en kvinna, Var 112, och en man, Var 175, ligger under normalvärdena för 

total T-score. Var 71 och Var 118 visar däremot motsatsen genom att ligga på totala T-score-

värden över normalen (T-score>-1). 

3.3 Lårben från Sigtuna, Uppland  
De fyra lårben som undersöktes benämns Sig 83003, Sig 93003, Sig 93004 och Sig 93016. Sig 

83003 och Sig 93004 har könsbedömts till kvinnor medan Sig 93003 och Sig 93016 var 

könsbedömda till män. Samtliga individer har ålderbedömts till vuxna individer (Kjellström 

2005:122-125). Endast Sig 93003 är från höger sida. Resterande lårben, Sig 83003, Sig 93004 

och Sig 93016, är från vänster bensida.  

Sigtunamaterialet bestod av hela ben där endast ett ben, Sig 93004, saknade distal epifys. 

Materialet var väldigt smutsigt och stora delar av lårbenen var täckta med ett tunt lager jord. 

Lårbenen var ej helt rengjorda.  

Sig 83003 och Sig 93016 valdes ut då de hade höga totala T-score-värden. Sig 93003 och Sig 

93004 valdes ut för att de hade låga totala T-score-värden (Sten 2014-02-13) (se tabell 4). 

Tabell 4: Lårben från Sigtuna 

Namn T-score 
Collum 
femoris 

T-score 
Trochanter 
major 

T-score Inter-
trochanterica 

T-score 
Total 

Kön Dx/Sin Ålder 

Sig 
83003 

2,3 3,3 2,3 2,9 Kvinna? Sin Adultus 

Sig 
93003 

-1,2 -0,2 -1,0 -0,8 Man Dx Senilis 

Sig 
93004 

-2,9 -1,7 -2,0 -2,1 Kvinna? Sin Maturus 

Sig 
93016 

0,7 1,5 1,2 1,6 Man Sin Maturus 
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Köns- och åldersbedömning utifrån Kjellström (2005:122-125). Resterande osteoporosvärden 

finns i appendix 1.  

Tabell 4 visar att Sig 93003 och Sig 93004 har total T-score under normalvärdena. Sig 83003 

och Sig 93016 har istället total T-score över normalvärdet (T-score>-1).  

3.4 Lårben från Kopparsvik, Visby 
Fem lårben från Kopparsvik i Visby, Gotland, benämns Ko 100D, Ko 100S, Ko 189, Ko 271, 

Ko 278. Ko 100D och S var från en och samma individ men var både höger (D) och vänster 

(S) lårben. Ko 100D och S skrivs som individ Ko 100. Ko 100 och Ko 271 var könsbedömda 

till män medan Ko 189 och Ko 278 var könsbedömda till kvinnor (Thunmark-Nylén 

2000b:846, 856, 865, 867). Samtliga lårben var åldersbedömda till vuxna individer. Två av 

lårbenen är från höger sida och resterande tre lårben är från vänster sida (se tabell 5).  

Ko 100S var mycket fragmenterad och endast den proximala änden av lårbenet fanns kvar. 

Fragmenteringen hade dock inte skadat analyseringsytan på collum femoris. Ko 100D var 

även det fragmenterat men saknade endast distal epifys. Resterande delar fanns bevarade. 

Fragmenteringen av distal epifys hade skett ovanför facies poplitea. Även Ko 278 var mycket 

fragmenterad och hade endast proximal ände kvar. Till skillnad från Ko 100S hade Ko 278 

inte bevarade trochanter major eller minor. Ko 189 och Ko 271 var hela lårben, utan 

nämnvärd fragmentering. Dock sågs ett borrprov från tidigare isotopanalys i distala änden av 

lårbenen.  

Tabell 5: Lårben från Kopparsvik, Visby 

Namn T-score 
Collum 
femoris 

T-score 
Trochanter 
major 

T-score Inter-
trochanterica 

T-score 
Total 

Kön Dx/Sin Ålder 
(år) 

Ko 
100D 

-1,6 0,1 -1,1 -0,9 Man Dx Vuxen 

Ko 
100S 

-1,7 -0,9 -3,1 -2,5 Man Sin Vuxen 

Ko 
189 

1,1 1,4 1,7 1,9 Kvinna Sin Vuxen 

Ko 
271 

0,2 1,7 1,9 1,8 Man Dx Vuxen 

Ko 
278 

-3,3 -1,6 -2,3 -2,7 Kvinna Sin Vuxen 

Könsbedömning från Thunmark-Nylén (2000b: 846, 856, 865, 867). Åldersbedömning gjord 

av författaren. Resterande osteoporosvärden finns i appendix 1.  
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Som tabell 5 visar har individ Ko 100 olika totala T-score värden för sitt högra och vänstra 

lårben. Individer Ko 189 och Ko 271 har T-scrore värden över normalen medan resterande 

individer, Ko 100, Ko 278, har T-score värden under normalen.  

3.5 Lårben från Anatomiska samlingen, Museum Gustavianum, Uppsala 
Fyra lårben av de åtta utplockade från Anatomiska samlingen, Uppsala, har använts i 

uppsatsens undersökning och benämns: Anatomen 1, Anatomen 4, Anatomen 5, Anatomen 6. 

Mer om kriterier för val av lårben från Anatomiska samlingen kan läsas i avsnitt 4.1 Val av 

material. Lårbenen från Anatomiska samlingen ingick i en referenssamling i Museum 

Gustavianum, vilket betyder att resterande ben från individerna inte fanns tillgängliga. 

Referenssamlingen förvaras idag på Campus Gotland. Individerna och lårbenens ursprung var 

okänt.  

Lårbenen var hela. Lårbenens färg var ljust gul där det på sina ställen kan ses spår av blank 

lack. Det fanns dock inga uppgifter om blekning eller lackering av lårbenen.  

Lårbenen var köns- och åldersbedömda till två män och två kvinnor. Samtliga individer var 

vuxna (se tabell 6).  

Tabell 6: Lårben från Anatomiska samlingen, Uppsala 

Namn Könsbedömning Åldersbedömning Dx/Sin 
Anatomen 1 Man Vuxen Dx 
Anatomen 4 Man Vuxen Dx 
Anatomen 5 Kvinna Vuxen Dx 
Anatomen 6 Kvinna Vuxen Dx 
Köns- och åldersbedömning gjord av författaren.  

3.6 Jordprover från S:t Per, Skara 
Jordprovet från S:t Per kom från ruta 118/204 på gravfältet. Jordprovet kom ifrån påsen som 

benen från ruta 118/204 legat i. Provet bestod av stora klumpar av lerig jordmån utan sten och 

smågrus. Efter preparering (se avsnitt4.3.8 Preparering av jordprover) hade jordprovet en fin 

ljusbrun färg och konsistensen var ett mycket finfördelat pulver. Jordprovet hade en ganska 

stor volym jämfört med de andra tagna jordproven, vilket underlättade vid analys.  

Jorden bedömdes som lera då den har partiklar som är mycket små vilket bildar ett 

pulverliknande material då jorden är helt torr. Enligt Waters (1992) består lera av partiklar 

som är mindre än 0,0039mm i diameter vilket stämde bra överrens med jordprovet från Skara.  
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Jordprovet var inte taget i fält och utgjorde därför inte ett optimalt jordprov för analys. Ett 

jordprov direkt från platsen och gravarna in-situ hade utgjort ett mer representativt jordprov.  

Det hade inte skett någon tidigare undersökning av jordprover från platsen. Detta är värt att 

notera då det därför inte fanns några andra analysresultat att jämföra med. 

3.7 Jordprover från Varnhem, Västergötland 
Jordprovet från Varnhem var taget från påsarna benmaterialet legat i från grop 2AB 42850 på 

gravfältets utgrävningsplats (Vretemark mail 31/3-14). Jordprovet innehöll mycket småsten 

samt benbitar som först fick rensas bort manuellt innan preparering (se avsnitt 4.3.8 

Preparering av jordprover). Detta prov innehöll inte några stora klumpar av jord, det var 

alltså mer finfördelat från början än jordprovet från Skara (se avsnitt 3.6). Jordprovet innehöll 

spår av vad som bedömdes som lera. Det noterades också att efter preparering av jordprovet 

hade detta antagit en mörkare brun färg än tillexempel jordprovet från S:t Per, Skara.  

Eftersom jordprovet var taget från påsarna där benmaterialet legat kan detta vara förklaringen 

till varför jordprovet innehöll spår av ben i sig. Jorden har alltså varit i närheten eller i 

direktkontakt med skelettet. Jordprovet var därför inte optimalt då det hade varit bättre med 

ett jordprov taget en bit ifrån graven men på samma djup för att få en bild av omgivningens 

innehåll. Ett jordprov precis intill eller kanske till och med under skelettet kan ha påverkats av 

skelettet och det kemiska utbyte som sker i marken då benen tillexempel degenereras (Nhauro 

2010).  

Jordprovets volym var ganska stor jämfört med tillexempel volymen av jordprovet från 

Kopparsvik, vilket underlättade vid analys.  

Det har inte skett någon tidigare undersökning av jordprover på platsen. Det är värt att notera 

då det inte fanns några andra analysresultat att jämföra med.  

3.8 Jordprover från Sigtuna, Uppland 
Jordproverna togs från de klumpar av jord som fortfarande satt fast på benen och kom ifrån 

kvarteret Humlegården i Sigtuna. Den största volymen av jorden kom från en stor klump av 

jord som satt fast på en individs kranie. Jordproverna togs alltså i efterhand och inte in-situ på 

utgrävningsplatsen. De var inte heller tagna under samma tidsperiod som utgrävningen skett 

utan anskaffades istället i samband med detta kandidatprojekt (Sten 2014-02-13). 

Jordproverna hade inte analyserats tidigare.  
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Jordprovet hade en gråaktig färg med stort innehåll av benfragment. Vikt: 6,4g. Volym: ca 

10cm3. 

Denna volym räckte inte till för att en jordprovsanalys med spektroskopiska metoder skulle 

kunna tillämpas. Dessutom var jordprovet kontaminerat med benpartiklar vilket kunde ge 

missvisande resultat. Därför har inte dessa jordprov analyserats.  

3.9 Jordprover från Kopparsvik, Visby 
Dessa jordprover togs från påsarna från grav 38/64 och grav 45/64. Därför hade dessa 

jordprov en mycket mindre volym än de andra jordproven. Jordproverna hade alltså inte tagits 

in-situ på utgrävningsplatsen. Proverna anskaffades i samband med detta projekt och alltså 

inte vid utgrävningsperioden av Kopparsviksmaterialet. Jordproverna hade inte analyserats 

tidigare. Jordproverna innehöll större sandkorn och smågrus.  

Jordprov från grav 38/64 noterades ha en mörkare färg med benfragment i. Vikt: 3,8g Volym: 

ca 5cm3. Jordprov från grav 45/64 hade en mer brungrå färg med noterat små benpartiklar i. 

Vikt: 2,9g. Volym: ca 5cm3.  

Denna volym räckte inte för att kunna göra en fullständig analys med samma spektroskopiska 

parametrar som för jordprovsanalys av Skarajordprovet. Jordprovet från Kopparsvik 

analyserades därför inte.  

4. GENOMFÖRANDE 
I följande avsnitt presenteras genomförandet av projektets praktiska delar samt analysarbete. 

4.1 Val av material 
De fyra lårbenen från Anatomiska samlingen, Museum Gustavianum Uppsala, valdes ut för 

att representera ett material som aldrig legat i jorden, och då stå som referensmaterial mot de 

arkeologiska benen från S:t Per i Skara, Varnhem i Västergötland, Kopparsvik i Visby och 

Sigtuna i Uppland. Kriterierna vid val av lårben från Anatomiska samlingen, Uppsala, var att 

materialet skulle innehålla två definitiva kvinnor och två definitiva män. Definitiva i detta 

sammanhang avser att individernas mätvärden för könsbedömning skulle bedömas som en 

man och en kvinna enligt Bass skala (Bass 1987: 219, table 37). En första okulär sortering 

efter grovlek av alla tillgängliga lårben från Anatomiska samlingen, Uppsala, genomfördes. 

De fyra spädaste och de fyra grövsta lårbenen valdes ut och mättes sedan enligt Bass 

könsbedömningsmetod (Bass 1987: 219 table 37) för att kontrollera den okulära 

bedömningen.  
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Lårben från de övriga orterna, Skara, Varnhem, Sigtuna och Kopparsvik, har valts ut för 

analys under projektet Osteoporosis och osteoarthritis, då och nu (Sten 2012) där två män och 

två kvinnor från varje lokal analyserdes i denna uppsats. Fyra lårben valdes ut från S:t Per, 

Skara, där kriterierna var att det skulle vara både män och kvinnor, vuxna individer, höga och 

låga osteoporosvärden. Fyra lårben från orterna Varnhem i Västergötland och Sigtuna i 

Uppland har också valts ut med hjälp av dessa kriterier (Sten 2014-02-13). Det enda undantag 

som finns i materialet är materialet från Kopparsvik där det även fanns representerat både 

höger och vänster lårben från en individ, Ko 100. Individens lårben hade gett olika 

osteoporosvärden. Det gav totalt fem undersökta lårben från Kopparsvik i Visby. 

Sigtunamaterialet och materialet ifrån Kopparsvik skiljde sig från övriga material då 

Sigtunamaterialet var daterat till vikingatid - tidig medeltid (Kjellström 2005:15) och 

materialet ifrån Kopparsvik var daterat till mellersta - sen vikingatid (Pettersson 1966:16).  

4.2 Röntgenutrustning 
Nedan presenteras den använda röntgenutrustningen. Dess möjligheter, begränsningar och 

olika användningsområden beskrivs här kortfattat. 

4.2.1 Mikro-röntgenfluorescensspektroskopi (μXRF) 
Den μXRF-spektrometer som användes för analyserna var av typen Artax 800 (Bruker, 

Berlin). Spektrometern kan analysera objekt icke-destruktivt in-situ. Med μXRF-spetrometern 

kan grundämnesfördelningen analyseras punktvis eller kartläggas över ett område av 

storleksordningen mellan 10μm till 10mm (Artax s.3). Röntgenkällan som användes var en 

molybdemtub försedd med en polykapillärlins vilket innebar att en liten fokuserad 

analyspunkt kunde erhållas (<100μm). Alla analyser gjorda i uppsatsprojektet var körda med 

samma instrumentparametrar. Det som undersöktes var det relativa förhållandet mellan de 

specifika grundämnestopparna i spektrumet och detta uttrycks som net count. Varje 

energipuls räknas som en styck net count (se mer i tabell 7-11 i appendix 6). 

Artax 800 är unik på det sättet att dess funktioner går att kombinera med olika system som 

kan anpassas till ett specifikt användningsområde. Artax 800 används bland annat för 

konsthistoriska analyser, restaurering och konservering, och inom forensik (Artax s.3). Inom 

dessa områden är det viktigt att inte objektet/bevismaterialet förändras eller påverkas. En 

skanning med Artax 800 kan generera en bild för varje grundämne som visar den relativa 

fördelningen i gråskala av en yta. Instrumentet ger även ett kumulativt spektrum för alla 

analyspunkter inom den yta som har analyserats.  
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Principen bakom XRF-spektroskopi kan beskrivas enligt följande: Den infallande 

röntgenstrålen träffar provet och en del av energin sprids och en del absorberas av provet. Hur 

mycket som absorberas av provet beror på dess atomstruktur. Atomerna i provet absorberar 

röntgenstrålningsenergin genom jonisering. Elektroner från låga energinivåer stöts ut och 

elektroner från högre energiorbitaler tar då de utstötta elektronernas plats. Då elektronerna 

från de högre energinivåerna faller ner till lägre energinivåer frigörs energi i form av 

sekundära röntgenstrålar (http://serc.carleton.edu). Detta fenomen kallas fluorescens. 

Våglängderna av de fluorescerande röntgenstrålarna är karaktäristiska för varje grundämne. 

Alla våglängder från provet samlas i ett spektrum där identifiering av provets kemiska 

sammansättning sedan är möjlig (Parrish, Dumond, Bleich 1965:12-14).  

4.2.2 Kabinettröntgen 
Röntgenkabinettet som användes under analysen var av typen Torrex 150D, Astrophysics, 

Longbeach, Kalifornien. Detta är en icke-destruktiv röntgenanalys och den utfördes i en 

blyförsluten strålningskammare. Det finns ett säkerhetsdörrlås som gör att strömmen till 

röntgenapparaten bryts då dörren till strålningskammaren öppnas (Manual Torrex 1989:2).  

En röntgenplåt innehållande fosfor användes där den analoga röntgenbilden lästes av i en 

skanner (CRx Flex, General Electrics, Sensing & Inspection Technologies) för att få en digital 

kopia av röntgenbilden. Röntgenplåten har måtten 38 x 46cm. Fördelen med ett 

röntgenkabinett är att personal kan arbeta i röntgenrummet samtidigt som kabinettet används 

(Strålskyddshandbok). Nackdelen med röntgenkabinettet är att dess strålningskammare har en 

begränsad yta (61 x 38 x 46cm) och endast en del av denna yta bestrålas. Bestrålningsytan har 

en diameter på 1,5mm +-0,2mm. Detta medför att större föremål får röntgas i omgångar. Flera 

digitala bilder av föremålet kan sedan sättas ihop till en hel bild i ett bildredigeringsprogram. 

Då måste dock hänsyn tas till att föremålet kan vara placerat olikt från bild till bild och att en 

sammansatt bild därför inte är helt korrekt. 

Röntgenkabinettet kan tillämpas på många olika sorters material och är mycket användbar för 

undersökning av inre strukturer som annars inte är synliga. 

4.2.3 Svepelektronmikroskop (SEM) med energidispersiv röntgenspektroskopi 
(EDS) 
Svepelektronmikroskopet som användes under analysen var av typen LEO 1455 VP/INCA 

400 (SEM/EDS) där EDS-analysis funktionen var den som användes. EDS-funktionen är en 

http://serc.carleton.edu/
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grundämnesanalys som görs över en yta. Kammaren är så pass stor att en yta med en diameter 

på 230mm kan bestrålas (http://www.industrycortex.com).  

Skillnaden mellan en grundämnesanalys med EDS-funktionen i svepelektronmikroskopet och 

μXRF-spektrometern är den bakomliggande principen. Energidispersiv spektrometrar har en 

detektor som ger utgående pulser som är lika höga som röntgenstrålarna. Pulserna jämförs 

sedan i en pulshöjdsanalysapparat. Infallande röntgenstrålar skapar en elektrisk laddning i 

detektorn som sedan förstärks av en förförstärkare. Detektorn och förförstärkaren kyls 

vanligen med flytande kväve (http://micron.ucr.edu). Mjukvaran NSS gör det sedan möjligt 

att bland annat visa distribueringen av grundämnen över den analyserade ytan 

(http://www.charfac.umn.edu).  

4.3 Tillvägagångssätt 
I följande avsnitt presenteras tillvägagångssättet för de olika analyser och moment som 

genomfördes under uppsatsprojektet.  

4.3.1 Planering och Tester 
Single point analysis av lårben 

Single point analysis med μXRF genomfördes först på fyra lårben från Anatomiska 

samlingen, Uppsala, benämnda Anatomen 1, Anatomen 4, Anatomen 5, Anatomen 6. 

Analyserna genomfördes på dorsala sidan av lårbenen i mitten av collum femoris med en 

skanningstid på 25sekunder och en spänning på 50keV och 600μA. Analyspunkten valdes 

utifrån det område DXA-mätningen gjorts för respektive lårben. En likadan analys gjordes 

också på lårbenen ifrån Skara, Per 4, Per 45, Per 51, Per 68, vilket avslöjade höga värden av 

järn och mangan.  

Syftet med single point analysis var att undersöka vad för resultat som kan förväntas vid en 

senare 2D mapping av lårbenen samt att se på vilket sätt som resultaten skiljer sig mellan 

referenslårbenen, Anatomiska samlingen, Museum Gustavianum, Uppsala, och de utvalda 

lårbenen från S:t Per i Skara, Varnhem i Västergötland, Kopparsvik i Visby och Sigtuna i 

Uppland. Syftet var också att välja ut ett representativt lårben från Skara utefter de resultat 

som givits av single point analysen. Per 68 var ett lårben som varken hade lägst eller högst 

grundämnesinnehåll vilket gjorde detta lårben ypperligt för vidare analyser och itusågning. 

Detta beskrivs utförligt i avsnitt 4.3.6 Sågning av lårben. 

Linescan av jordprover 

http://www.industrycortex.com/
http://www.charfac.umn.edu/
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Ett första test av jordproverna från Skara och Varnhem genomfördes genom en linescan med 

μXRF-spektrometern. Syftet med testerna av jordproverna var att se vilka ämnen och relativa 

kvantiteter som kan förväntas vid en senare 2D-mapping. Eftersom jordprover inte brukar 

analyseras med denna typ av metod var det av relevans att därför testa en körning med lägre 

analystid för att få en uppfattning om vilka resultat som kan uppnås. Linescan-parametrarna 

var 18 punkter längs en 8,5mm lång linje. Styrkan var 50 keV och 600μA och varje punkt 

analyserades i 20sekunder var. Se appendix 8.  

4.3.2 Kabinettröntgen av lårben 
Röntgenanalyser gjordes på ett referenslårben ifrån Anatomiska samlingen, Anatomen 1, 

Anatomen 4, Anatomen 5, Anatomen 6, och samtliga fyra lårben från S:t Per, Per 51, Per 68, 

Per 4, Per 45, samtliga fyra lårben från Varnhem, Var 175, Var 122, Var 118, Var 71, 

samtliga fyra lårben från Sigtuna, Sig 83003, Sig 93003, Sig 93004, Sig 93016, och samtliga 

fem lårben ifrån Kopparsvik, Ko 100D, Ko 100S, Ko 189, Ko 271, Ko 278. Det har även skett 

en röntgenundersökning av det snittade benet, Per 68, samt den snittytsskiva som sågades 

fram en andra gång ur Per 68. Röntgen genomfördes i röntgenkabinettet (Torrex 150D, 

Astrophysics, Longbeach, Kalifornien). Då röntgenytan var begränsad inuti kabinettet 

röntgades varje ben två gånger. Detta gav en bild över proximala delen av benet och en bild 

över distala delen av benet. Dessa bilder kan sedan redigeras ihop i ett 

fotoredigeringsprogram för att få en översiktlig bild över hela lårbenet i samma bild. Ett filter 

(Radiographic Contrast-Enhancement Mask) användes för att framhäva kontrasterna och 

fördjupningarna i bilden.  

Röntgningen genomfördes med en styrka på 110keV i 10 sekunder för samtliga 

röntgenundersökta lårben. Det enda undantag är snittytsskivan från Per 68 som 

röntgenundersöktes med en styrka på 65keV i 10sekunder. Detta på grund utav att benskivan 

var för tunn för 100keV. Test utfördes där både 55keV och 80keV i 10sekunder var 

parametrarna. Dock så var 55keV för svag styrka och 80keV för stark styrka för att hela 

provet skulle bli genomstrålat på ett bra sätt. 

4.3.3 Tolkning av röntgenbilder 
Röntgenbilderna med filter (Radiografic Contrast-Enhancement Mask) tolkades genom en 

visuell jämförelse bilderna emellan. Det som undersöktes var förhållandet mellan compactan 

och utrymmet för märghålan (cavum medullare). Undersökningen var endast en grov 

jämförelse för att se så att förhållandet var enhetligt mellan alla undersökta lårben. 

Förhållandet skiljer sig självklart åt över hela benstrukturen i samma lårben. Därför jämfördes 
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endast mittdelen av diafysen mellan alla lokaler. Skulle detta förhållande skilja sig oerhört 

mellan de olika lokalerna eller inom en grupp skulle detta kunna röra sig om individuella 

skillnader som måste tas hänsyn till. En sådan förhållandeförändring som i sådana fall skulle 

ha skett under individen liv, kan tillexempel röra sig om benpålagring. Röntgenbilderna 

visade också den inre statusen av lårbenet. Frakturer och fragmentering blev tydligare genom 

filtermodifieringen. Alla dessa förändringar undersöktes då detta kan ha påverkan på den 

totala bendensiteten och möjligtvis också osteoporosundersökningarna. 

Röntgenbilderna som hade gradientmodifierats tolkades genom en gradientkarta (se figur 6) 

där spektrumet går från svart till blått, blått till rött, rött till grönt och grönt till vitt. Den svarta 

färgen symboliserar de områden där röntgenstrålningen har haft fullständig genomträngning 

genom materialet. Vitt visar de områden där röntgenstrålningen har haft minst 

genomsträngning. De svarta områdena som uppstår tolkades då som låg densitet och de vita 

områdena hade en hög densitet då dessa områden var svårare att tränga igenom. Genom att då 

modifiera röntgenbilderna av samtliga lårben med denna färgskala gav detta en bild över de 

områden av benet som hade hög densitet och de som hade lägre densitet. 

Gradientröntgenbilderna jämfördes sedan både individer emellan från samma lokal samt 

jämfördes generellt mellan de olika lokalerna. Denna typ av bendensitetsundersökning gav 

endast en generell bild över röntgenstrålningens genomträngning. Det som är viktigt att notera 

är att ett lårben har generellt högre genomträngning i spongiösa delar och lägre 

genomträngning i de kompakta delarna av benet. Undersökningen gjordes därför att resultaten 

skulle kunna jämföras med de osteoporosmätningar som gjorts. Eftersom ett ben med mycket 

osteoporos borde ha lägre bendensitet borde detta ha avspeglats i denna typ av 

röntgengenomträngningsanalys.  

 

 

Figur 4 Gradientkarta. Tillverkare: Magnus Mårtensson 

Hög genomträngning 
Låg densitet 

Låg genomträngning 
Hög densitet 
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Figur 5 t.v. Gradientmodifierat tvärsnitt av lårbenshals av Per 68. Röntgen och modifiering: 
Magnus Mårtensson. t.h. Tvärsnitt av lårbenshals av Per 68. Foto: Tom Sandström. Redigering: 
Caroline Ytterman 

Figur 5 till vänster visar att olika delar av benet har högre/lägre densitet där compactan 

(grönt) har högre densitet än spongiosan (rött, blått).  

4.3.4 Grundämneskartläggning (Elemental 2D mapping) av lårben 
Samtliga lårben från Skara, Varnhem, Sigtuna, Kopparsvik samt ett lårben från Anatomiska 

samlingen, Uppsala, Anatomen 4, analyserades med 2D mapping av en 1cm2 stor yta på 

collum femoris. Analysområdet valdes utefter de osteoporosmätningar som genomförts under 

projektet Osteoporosis och osteoarthritis, då och nu (Sten 2012). Dock så anpassades 

analysområdet efter individ och dess benstruktur då μXRF-spektrometern hade sina 

begränsningar till vilket område som var lämpligast att analysera. Dorsala sidan av 

lårbenshalsen undersöktes. Den dorsala sidan valdes därför att det var lättast att placera 

lårbenet i en stadig position från denna sida. Då vissa lårben (till exempel de lårben från 

Kopparsvik) var väldigt jordiga i analysområdet tvättades just det området som analyserades 

med bomullstops och 95% etanol. Ett lårben, Sig 83003, hade en jordig yta men som inte 

rengjordes med etanol. Detta upptäcktes i efterhand då den spektrometriska analysen redan 

var gjord. Dessa resultatvärden kunde därför ha påverkats av de jordpartiklar som fortfarande 

fanns kvar på analysområdet. 1cm2 gav 2601 mätpunkter. Varje mätpunkt analyserades i 20 

sekunder på 50 keV och 600μA. Varje skanning tog ungefär 19 timmar. Se appendix 5 . 
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En 2D mapping av den sågade snittytan på collum 

femoris för Per 68 utfördes. Den totala analysytan var 

22mm x 30,25mm vilket gav 10858 mätpunkter. 

Varje mätpunkt analyserades i 20 sekunder med 50 

keV och 600μA. Skanningen tog ungefär 79h. (se 

appendix 5). Mätområdet för analysen var hela 

snittytan samt de luftområden som uppstod kring den 

oregelbundna snittytan då spektrometerns 2D 

mapping-funktion endast kan analysera 

rektangulära/kvadratiska ytor. Den utvalda snittytan 

som analyserades satt på den avsågade delen av 

lårbenet, där caput femoris sitter. Denna snittyta valdes av praktiska skäl då caput femoris och 

den bit av collum femoris som satt kvar var mindre till storleken än resten av lårbenet och på 

så vis lättare att hantera.  

En form av modellera av märket Farcolina formades till för att passa caput femoris och en bit 

plastfolie (polyetylene) lades ovanpå formen för att inte caput femoris skulle ha direktkontakt 

med formmassan. Formen trycktes fast i bänkskivan för att stå stadigt under hela analysen. 

Caput femoris sattes i sin form med collum femoris i vertikalt läge så att snittytan låg 

horisontellt.  

Syftet med 2D-mappingen över snittytan var att spåra ämnen som eventuellt trängt in djupare 

i lårbenets benvävnad och undersöka vilka ämnen det i sådana fall rör sig om. En 2D mapping 

av snittytan kunde även visa hur ämnena var distribuerade över ytan, alltså i vilka delar av 

lårbenet som ämnena kunde spåras. 

4.3.5 Tolkning av spektrum  
De spektrum som producerades efter en μXRF-analys var ett kumulativt spektrum över alla de 

punkter som analyserats. Spektrumet gav alltså den generella bilden över det relativa 

förhållandet mellan grundämnena distribuerade över provets yta. Spektrumet talade om vilka 

oorganiska grundämnen som fanns i provet och förhållandet mellan dessa. I detta projekt var 

målet att jämföra spektrumen från varje individ både inom samma lokal men också mellan 

olika lokaler för att se hur grundämnesinnehållet av oorganiska ämnen skiljer sig åt. Flera 

spektrum kunde sammanställas i samma bild vilket gav en möjlighet till jämförelse av 

spektrumen. Det som var viktigt att tänka på var att det inte var exakta halter som topparna i 

Figur 6 Tvärsnitt av Per 68 liggande i en 
form av modellera. 
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ett spektrum visar. Procentuellt sätt kan en låg topp ha samma halt som ett annat ämne med en 

högre topp i ett spektrum.  

Genom att arean räknades ut under varje topp i spektrumen för grundämnena järn, kalcium 

och mangan kunde sedan koncentrationsförhållanden mellan två grundämnen i spektrumen 

utrönas. Detta medförde en klarare bild över vilka grundämnen som det fanns mest av jämfört 

med ett annat. De förhållanden som undersöktes var Ca/Fe, Ca/P, Ca/Mn. Dessa värden har 

sedan inverterats för att få en mer förstålig bild över vilka grundämnen det finns mer och 

mindre av. Resultaten presenteras i ett stapeldiagram där medelvärdet av varje 

relationsförhållande för varje lokal har räknats ut och angetts. Därför presenteras alltså endast 

det generella relationsförhållandet av grundämnena för varje lokal i diagrammet (se figur 9). 

4.3.6 Sågning av lårben  
Sågningen av ett lårben från S:t Per, Per 68, utfördes 

i Riksantikvarieämbetes laboratorier i Visby. Per 68 

valdes ut som lämpligt lårben att såga i då det inte 

hade så grov collum femoris och inte var 

fragmenterat i proximala änden av lårbenet. 

Lårbenet, Per 68, hade genomgått en 2D mapping på 

både ventrala och dorsala sidan av collum femoris 

innan sågningen skedde. 

Maria Vretemark, Västergötlands museum, har gett 

tillstånd för sågning av Per 68 för detta 

kandidatprojekt. Lårbenet återställdes inte därför att 

det har ett utbildningsvärde i sitt nuvarande 

itusågade skick (Vretemark mail 21/5-14).  

Det bestämda sågsnittets vinkel och placering utgicks 

ifrån det undersökta område som hade valts ut under 

projektet Osteoporosis och osteoarthritis, då och nu (Sten 2012). Snittet lades nästan mitt i 

collum femoris. Verktyget som användes var en så kallad japansåg med rakt skaft av märket 

Sabre Tooth 165mm pull saw. Sågen hade ett tunt blad och sågade på drag vilket gav en fin 

snittyta. Därför valdes detta verktyg ut som lämpligast vid en sågning av denna typ. Lårbenet 

fotograferades innan sågningen genomfördes, under och efter sågning. Momenten filmades 

Figur 7 Sågning av Per 68. På bild: 
Caroline Ytterman. Foto: Tom 
Sandström 
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också. Filmen har arkiverats på Riksantikvarieämbetet i Visby. Det som noterades efter en 

grov okulär besiktning av den sågade ytan av lårbenet var stråk av mörka missfärgningar likt 

de som även hittades på lårbenets ytskikt.  

Syftet med itusågningen av collum femoris på Per 68 var att göra det möjligt att se 

fördelningen av joner i benets inre struktur. Detta gjordes för att kunna avgöra om jonutbyte 

endast är ett ytfenomen. Alla lårbenen analyserades endast med en ytanalys och därför var det 

viktigt att uppskatta jonfördelningen inuti benet då DXA-mätningarna undersöker 

benmineraldensiteten av hela benstrukturen och inte endast ytskiktet. Genom en itusågning av 

lårbenet kunde även eventuella inträngningar av ämnen i lårbenet spåras och ge en 

uppfattning om hur långt vissa ämnen, och vilka ämnen, som tränger in i lårben då det ligger i 

marken.  

Ytterligare en sågning av lårbenet Per 68 gjordes där syftet var att få en tunn skiva av 

lårbenshalsen att analysera med röntgen och svepelektronmikroskop. Samma typ av 

utrustning användes vid sågandet som vid tidigare sågning. Snittet lades 5mm från det första 

snittets kant på lårbenshalsen på den del av lårbenet där diafys och proximala/distala delar 

fortfarande finns kvar (lårbenskulan inte inräknad, eftersom den redan är bortsågad). Varför 

denna del av lårbenshalsen valdes gentemot den del av lårbenshalsen som fortfarande sitter 

kvar på lårbenskulans del var därför att det gav ett bättre stöd för sågningen. En 

maskeringstejp sattes på lårbenet för att markera snittytan (se figur 7).  

En fördjupning som låg rakt över snittytan gjorde att compactan på detta ställe var väldigt 

tunn. Detta medförde att benskivan gick av på mitten under sågningen. Trots detta blev 

snittytan mycket jämn och fin och det påverkade inte resultatet i större utsträckning än att 

benskivan var sprucken tvärs igenom. Det benmjöl och spån som blev resterna efter 

sågningen samlades upp i en kyvett med lock och sparades för eventuella framtida 

undersökningar. 

4.3.7 Analys och tolkning av tvärsnitt med svepelektronmikroskopi (SEM) 
Svepelektronmikroskopet användes på den tvärsnittsskiva som sågades ur collum femoris på 

Per 68. Den sida av tvärsnittet som satt mot den tidigare avsågade delen av Per 68 

analyserades. Syftet med att undersöka grundämnesfördelningen med ett 

svepelektronmikroskop var att se huruvida resultaten stämmer överrens med den 

grundämnesfördelning som erhållits med μXRF-spektrometern. Syftet var främst att 

undersöka distribueringen av järn (Fe) och mangan (Mn) i provet. Tvärsnittsytan analyserades 
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med 20kV och en förstoring på 16gånger. Ytan skannades i 1455sekunder. Bilderna över 

resultatet visade att det var en del av det kortikala benet samt en liten del av spongiosan som 

undersökts. Se appendix 11.  

4.3.8 Preparering av jordprover 
Proverna mortlades i en keramikmortel för att det skulle bli ett så 

finfördelat prov som möjligt. Eventuella stenar och benbitar 

plockades försiktigt upp ur proverna. De resterande volymerna av 

jordproven som inte mortlades lades tillbaka i kylrum. Jordproven 

mortlades därför att en så plan yta som möjligt eftersträvdes vid en 

μXRF-undersökning.  

Jordproven packades sedan i små kvadratiska plastformar med 

längd och bredd på 36mm och en höjd på 14mm. För att få en så 

slät yta som möjligt drogs en spatel över plastformen och provets 

yta.  

Jordprovet från Varnhem genomgick en sållning för att rensa bort 

de benbitar och småsten som fanns kvar i jorden efter en första grov rensning och mortling. 

Jorden sållades med ett såll med 1mm maskbredd. Jorden mortlades ytterligare en gång efter 

sållning.  

4.3.9 Grundämneskartläggning (Elemental 2D mapping) av jordprover 
Jordprover från S:t Per och Varnhem preparerades vilket är mer utförligt beskrivet i avsnittet 

4.3.8 Preparering av jordprover. Den analyserade ytan är 900mm2 stor med en täthet mellan 

mätpunkterna på 0,5mm. Detta gav totalt 3721st mätpunkter på denna yta. Analystiden var 

27h. Varje mätpunkt skannades i 20 sekunder på 50 keV och 600μA. Se appendix 8. Syftet 

med att göra en μXRF-spektroskopisk analys av jordproven var för att bilda en uppfattning 

om hur ämnena i jorden förhåller sig till varandra samtidigt som det gav en bild över om det 

fanns mer eller mindre av något speciellt grundämne.  

5. ANALYSRESULTAT 
Nedan följer de resultat som de olika röntgenanalyserna har givit.  

Figur 8 Mortling av 
jordprov från Varnhem. På 
bild: Caroline Ytterman. 
Foto: Tom Sandström 
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5.1 Tester 
Resultaten från single point analysis av de fyra lårbenen från Anatomiska samlingen, 

Uppsala, Anatomen 1, Anatomen 4, Anatomen 5, Anatomen 6, visade ett relativt homogent 

förhållande utav järn, zink, fosfor och kalium. Kalciumtopparna skiljde sig åt mellan de fyra 

individerna där Anatomen 6 har mest kalcium och Anatomen 5 har minst kalcium. Se 

appendix 5.  

En jämförelse mellan lårbenen från Anatomiska samlingen, se ovan, visade på ett likartat 

ämnesinnehåll av fosfor (P), kalium (K) och zink (Zn) bland de grundämnen som gav 

noterbara toppar i spektrumet. Däremot skiljde sig förekomsten av kalcium (Ca) och järn (Fe) 

åt mellan de fyra lårbenen från Anatomiska samlingen, Uppsala. Anatomen 6 hade en högre 

relativ förekomst av kalcium än de övriga lårbenen, men var det lårben som hade lägst 

innehåll av järn. Detta kunde tillexempel bero på den miljö eller behandling lårbenen från 

Anatomiska samlingen, Uppsala, varit i kontakt med tidigare. Anatomen 5 hade ett ungefär 

lika högt förhållande av järn i lårbenet som Anatomen 6 men innehöll lägst förekomst av 

kalcium jämfört med övriga lårben från Anatomiska samlingen. Se spektrum i appendix 5.  

Resultatet av linescan- undersökningen av jordproverna från Skara och Varnhem visade att 

jorden från gravfältet i Skara innehöll en signifikant hög förekomst av järn. Jordprovet från 

Varnhem visade på en betydligt mindre förekomst av järn i jorden. Däremot visade Varnhems 

jordprov en hög förekomst av kalcium, vilket inte jordprovet från Skara kunde påvisa. Denna 

höga kalciumförekomst troddes bero på de små benrester som fortfarande fanns kvar i provet 

trots att de mesta rensats ut för hand. Varnhems jordprov hade också en mycket grövre 

struktur med bland annat småsten närvarande. Detta test visade därför på att en sållning av 

jordprovet från Varnhem var nödvändig för att rensa bort så mycket benbitar och sten som 

möjligt. 

5.2 Grundämneskartläggning, Elemental 2D mapping, med μXRF-spektroskopi 

5.2.1 S:t Per, Skara 
Endast ett av lårbenen, Anatomen 4, från Anatomiska samlingen, Uppsala, undersöktes med 

en 2D mapping-analys. Inom ramen för uppsatsen var prioriteringen att undersöka 

Skaramaterialet. Därför ansågs ett referenslårben vara nog som representant för lårben som 

inte legat i jord. Resultatet av 2D mapping-analysen av Anatomen 4 visade på noterbara 

toppar på främst grundämnena fosfor (P), kalium (K), kalcium (Ca), mangan (Mn), järn (Fe) 

och zink (Zn). Högst förekomst finns av grundämnet kalcium. Järn och zink hade ungefär lika 
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höga toppar men dessa var betydligt lägre än kalciuminnehållet. Detta innebar att lårbenet 

innehöll ungefär lika delar järn och zink men hade ett större innehåll av kalcium. Dock var 

järnhalten och zinkförekomsten i lårbenet högre än mangan- och fosforinnehållet. Se 

appendix 5.  

De fyra undersökta lårben ifrån Skara, Per 4, Per 45, Per 51, Per 68, visade på höga toppar av 

framförallt järn, mangan och kalcium. Individerna hade olika hög topphöjd av speciellt dessa 

tre grundämnen där Per 68 hade den högsta toppen av järn och mangan, men lägst topp av 

kalcium. Per 45 däremot hade lägst järn- och mangantopp men hade istället den högsta 

kalciumtoppen i spektrumet. Övriga ämnen som givit noterbara utslag i spektrumet var fosfor, 

kalium, barium och zink. Se appendix 5. 

5.2.2 Varnhem, Västergötland 
Varnhemmaterialet hade en individ, Var 71, som inte följde den generella trenden där 

individer med låg järnförekomst brukar ha hög kalciumförekomst och vise versa. Individ Var 

71 hade den högsta järntoppen i spektrumet tillsammans med den högsta kalciumtoppen. 

Dock visade individ Var 122, vars järntopp var i höjd med Var 71, ett högre järninnehåll och 

det lägsta kalciuminnehållet. Övriga grundämnen som hade noterbara toppar i spektrumen 

varr fosfor, kalium, mangan och zink. Se appendix 5.  

5.2.3 Sigtuna, Uppland 
I Sigtunamaterialet varr det framförallt en individ som skiljde sig åt från de andra i 

grundämnesinnehåll. Individ Sig 83003 var den individ som hade en distinkt högre järn- och 

mangantopp till skillnad från övriga individer från Sigtuna. Sig 83003 hade däremot den 

lägsta toppen av kalcium. Den individ som innehöll minst järn innehåller också mest kalcium, 

det var individ Sig 93016 i detta fall. Denna trend sågs även i materialet ifrån Skara. Övriga 

toppar som noterades i spektrumen ges av grundämnena fosfor, kalium och zink. Se appendix 

5.  

5.2.4 Kopparsvik, Visby 
Kopparsvikmaterialet var det material som inte följde trenden att högsta järntoppen medför 

lägsta kalciumtoppen. Individ Ko 278 visade på en högre järntopp än resterande individer och 

hade också signifikant högre kalciumtopp. Däremot stämde trenden på individ, Ko 100 S, som 

hade näst högst kalciumtopp, då individen hade minst järn i sig utav alla individer från 

Kopparsvik. Övriga grundämnen med noterbara toppar i spektrumet var fosfor, kalium och 

mangan, även om mangantoppen var väldigt låg. Se appendix 5.  
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5.2.5 Tvärsnitt av lårben, Per 68 
2D-mappingen över tvärsnittet av lårbenshalsen av Per 68 visade på en tydlig distribuering av 

järn och mangan i ytskiktet av lårbenet samt i spongiosans hålrum. Compactan i detta fall 

innehöll i stort sätt inget järn eller mangan alls. Då distribueringen av koppar (Cu) och zink 

undersöktes visade det att det är jämt fördelat över hela tvärsnittsytan men med vissa högre 

koncentrationer i valda delar av ytskiktet av lårbenet. Distribueringen av kalcium och fosfor 

var jämt fördelat över hela tvärsnittsytan och visade en tydlig benstruktur. Se appendix 12.  

5.2.6 Alla lokaler 
För att jämföra lokalerna emellan valdes ett representativt spektrum/individ ut från varje 

lokal. De utvalda individerna som får representera respektive lokal var Per 51, Sig 93003, Var 

122 och Ko 271. Figur 9 visade att individer ifrån Skara hade den högsta järn-, mangan-, 

kalium- och bariumtoppen och den minsta kalciumtoppen. Varnhem tenderade att ha den näst 

högsta järntoppen och en kalciumtopp i höjd med Skara. Varnhem utskiljde sig också med att 

ha den högsta zinkhalten i lårbenet. Kopparsvik och Sigtuna tenderade att följas åt i både järn- 

och kalciumtopp. Dessa två lårben hade minst järnförekomst utav dessa fyra lokaler och högst 

kalciumförekomst. Se figur 9.  

 

Figur 9 Kumulativt spektrum som visar Per 51 (röd), Sig 93003 (grön), Var 122 (rosa), Ko 271 
(blå) 

5.2.7 Relationsförhållande 
Vid jämförelse av relationsförhållandet mellan P/Ca, Fe/Ca och Mn/Ca visade detta att 

Skaramaterialet hade ett signifikant högt innehåll av järn och mangan i lårbenen. 

Sigtunamaterialet hade en hög järnförekomst i relation till dess manganförekomst i lårbenen 
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men kommer inte upp i de höga mängder som Skaramaterialet visade. Kopparsvikmaterialet 

var det material som visade generellt lägst förekomst utav både järn och mangan mellan de 

fyra lokalerna. Relationen P/Ca var relativt lika mellan alla fyra lokaler. I jämförelsen hade 

även relationsförhållanden mellan grundämnen räknats ut för ett lårben, Anatomen 4, från 

Anatomiska samlingen, Uppsala. Resultatet visade att detta lårben hade lågt innehåll utav 

både järn, mangan och fosfor i förhållande till kalcium. Se figur 10 nedan samt appendix 6.  

 

Figur 10 Diagram över medelvärdesförhållandet för Skara, Sigtuna, Varnhem, Kopparsvik och 
Anatomen 4. 

Diagrammet i figur 10 visar medelvärdena av varje förhållande för varje lokal, utom 

Anatomen 4 som var ett enskilt lårben. Diagrammet ger en överskådlig bild över att det fanns 

generellt högst järn- och manganinnehåll i lårbenen från Skara och lägst järn- och 

manganförekomst i lårbenet från Anatomiska samlingen, Uppsala. Förhållandet 

fosfor/kalcium var förhållandevis lika i alla lårben.  

5.3 Röntgen av lårben 
Följande avsnitt presenterar analysresultatet av röntgen av lårben från samtliga lokaler: S:t Per 

i Skara, Varnhem i Västergötland, Sigtuna i Uppland, Kopparsvik i Visby samt referenslårben 

från Anatomiska samlingen i Uppsala. 

5.3.1 S:t Per, Skara 
Lårbenen från Skara, S:t Per, hade inga lårben som hade stora partier av blått i sig. Detta 

betydde att alla lårbenen hade en låg genomträngning med endast rött och grönt, upp emot 
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vitt, på de gradientmodifierade röntgenbilderna. Det lårben som hade störst partier av grönt 

och vitt var Per 45. Detta lårben hade gröna partier i både distal och proximal ände samt längs 

diafysens kortikala ben. Det syns även stråk av grönt i märghålan. Inga påtagande blåa partier 

sågs vid de fragmenterande områdena. Tvärsnittsskivan av Per 68 hade även modifierats med 

en gradientfärgläggning vilket visade att det kortikala benet hade lägre genomträngning än 

märghålans spongiösa del. Se appendix 9. Vid en jämförelse könen emellan bedömdes Per 45, 

en man, ha bäst bendensitet och Per 51, en kvinna, ha sämst bendensitet.  

5.3.2 Varnhem, Västergötland 
Lårbenen från Varnhem i Västergötland medförde ett resultat med en blandning av både 

lårben med hög och låg genomträngning av röntgenstrålning. Två av lårbenen, Var 122 och 

Var 175, som dessutom saknar distal ände, bestod endast av blåa partier med stråk av svart 

runt proximal epifys och rött längs diafysens compacta. Dessa ben hade då hög 

genomträngning. Var 71, som var fragmenterad på samma sätt som de två andra nämnda 

ovan, hade inga nämnvärda blåa partier alls. Lårbenet hade en röd färg fördelad över hela ytan 

med ett litet stråk av grönt längs compactan i diafysen. Var 118, som var ett helt lårben, var 

det lårben med lägst genomträngning av lårbenen från Varnhem. Lårbenet hade gröna partier i 

diafysens kortikala ben vilket betydde en låg genomträngning. Proximal och distal epifys samt 

märghålan hade röda partier med stråk av blått. Detta betydde en relativt låg genomträngning. 

Se appendix 9. Vid en jämförelse könen emellan bedömdes Var 118, en man, ha bäst 

bendensitet och Var 175, en man, ha sämst bendensitet.  

5.3.3 Sigtuna, Uppland 
Lårbenen från Sigtuna hade generellt låg genomträngning där i stort sett alla lårben utom ett, 

Sig 93004, hade stora partier av rött och grönt. Sig 93004 var fragmenterad i distal ände och 

hela benet var blåfärgat med stråk av rött i diafysens väggpartier, compactan. Det fanns även 

ett svart parti, med mycket hög genomträngning, i lårbenets proximala ände vid trochanter 

major. Sig 93016 hade partier längs diafysen samt caput femoris med väldigt låg 

genomträngning (grön färg). Sig 83003, som saknar distal epifys, hade ingen märkvärd högre 

genomträngning i närheten av detta område. Se appendix 9. Vid en jämförelse könen emellan 

bedömdes Sig 93016, en man, ha bäst bendensitet och Sig 93004, en kvinna, ha sämst 

bendensitet. 

5.3.4 Kopparsvik, Visby 
Lårbenen från Kopparsvik i Visby hade generellt ganska låg genomträngning där stora partier 

var mer röda och gröna än blåa och svarta på de gradientmodifierade bilderna. Dock visade 
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bilderna att de fragmenterade partierna hade hög genomträngning (blå och svart färg). Individ 

Ko 100 S och Ko 278 proximala del var tillexempel i stort sett helt blå med några få röda och 

svarta stråk. Se appendix 9. Vid en jämförelse könen emellan bedömdes Ko 271, en man, ha 

bäst bendensitet och Ko 278, en kvinna, ha sämst bendensitet. Jämfördes analysytan av 

lårbenshalsen mellan Ko 100 D och Ko 100 S sågs en högre genomträning, lägre bendensitet, 

av ytan hos Ko 100 S vilket var det mest fragmenterade lårbenet hos individ Ko 100.  

5.3.5 Anatomiska samlingen, Uppsala  
Bland benen från Anatomiska samlingen, Uppsala, var det endast ett lårben som skiljde sig 

betydligt från de övriga lårbenen. Anatomen 1 hade lägre genomträngning (grön färg) i stora 

delar av diafysens compacta. Stora delar av märghålan hade en något högre genomträngning 

(röd färg) i märghålan samt i distal och proximal epifys. Resterande lårben från Anatomiska 

samlingen, Uppsala, hade en jämn fördelning av blått och rött i de förväntade delarna. Se 

appendix 9. Vid en jämförelse könen emellan bedömdes Anatomen 1, en man, ha bäst 

bendensitet och Anatomen 4, en man, ha sämst bendensitet. 

5.3.6 Alla lokaler 
Undersökningen av röntgenbilderna innefattade även fragmenteringsgrad eller annan 

postmortal inre förändring som kunde spåras på detta sätt. Lårbenen från Anatomiska 

samlingen, Uppsala, Anatomen 1, Anatomen 4, Anatomen 5, Anatomen 6, Kopparsvik i Visby, 

Ko 100, Ko 189, Ko 271, Ko 278, Sigtuna, Sig 83003, Sig 93003, Sig 93004, Sig 93016, och 

Varnhem i Västergötland, Var 71, Var 122, Var 175, innehöll inga inre fragmenteringsspår i 

märghålan. Materialet från S:t Per i Skara skiljde sig åt från resterande material då tre av fyra 

lårben, Per 4, Per 51, Per 68, innehöll fragmentering i märghålan, se appendix 10. Var 118 

visade en lång längsgående inre sprickbildning längs hela diafysen, se figur 114, 117 i 

appendix 10.  

En jämförelse mellan röntgenbilderna som var gradientmodifierade visade att det generellt var 

lägre genomträngning i de compacta delarna av lårbenet såsom i diafysens kortikala väggar. 

Det var generellt högre genomträngning i distala och proximala ändar samt i märghålans 

utrymme. Se appendix 9. 

Efter att författaren gjorde en grov yttre okulär besiktning av samtliga lårben hittades inga 

spår som kunde förklara varför lårbenen från S:t Per i Skara skiljde sig i osteoporosvärden 

jämfört med resterande lårben. Då en grov visuell undersökning av samtliga röntgenbilder 

med filter genomfördes av författaren och Magnus Mårtensson hittades att bland lårbenen från 
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Anatomiska samlingen, Uppsala, skiljde sig förhållandet mellan compacta och märghåla, 

cavum medullare, som mest hos endast ett lårben, Anatomen 4. Compactan var då tunnare i 

förhållande till märghålans uppskattade diameter. Hos de övriga lårbenen från Anatomiska 

samlingen, Uppsala, Anatomen 1, Anatomen 5, Anatomen 6, var compactan bredare 

än/ungefär lika med märghålans diameter. Inga utmärkande skillnader i förhållandet mellan 

compacta och märghåla hittades i materialet från Kopparsvik i Visby och Skara. I materialet 

från Sigtuna var det en individ, Sig 93004, som stack ut där förhållandet mellan compacta och 

märghåla var ungefär 1:3. Resterande hade ett förhållande likt övriga lårben från de andra 

lokalerna där förhållandet var ungefär 1:1. Materialet från Varnhem hade två individer, Var 

122, Var 175, vars förhållande mellan compacta och märghåla var ungefär 1:3. Se appendix 

10.  

5.4 Analys av tvärsnitt, Per 68, med svepelektronmikroskopi (SEM) 
Analysen genomfördes med fokus på distribueringen av järn (Fe) och mangan (Mn), men som 

bilderna, se appendix 11, visar har även fördelningen av kalcium och fosfor undersökts. 

Resultatet visade att järnfördelningen var distribuerad över hela den analyserade tvärsnittsytan 

av compactan. Mangan distribuerades i större ansamlingar jämt fördelat över ytan. I figur 121 

och 122 visas en del av ytskiktet av tvärsnittet vilket hade ett högre innehåll av järn och 

mangan. Detta syns som ett ljusare område på bilderna. Dock var denna yta inte optimalt 

analyserad då analysvinkeln blir annorlunda jämfört med resterande yta av tvärsnittet. 

Kalcium (Ca) och fosfor (P) fanns distribuerat över hela den analyserade ytan. Se appendix 

11.  

6. TOLKNING OCH DISKUSSION 
I följande avsnitt diskuteras och tolkas alla analysresultat erhållna från kandidatprojektet.  

6.1 Röntgen av lårben 
Förhållandet mellan compacta och märghåla verkade i dessa fall vara normalt hos alla 

individer då dessa hade jämförts både mellan varandra från samma lokal samt mellan lokaler. 

Tre individer sammanlagt, Sig 93004, Var 122, Var 175, hade ett förhållande som avviker 

från det som verkade vara normalen (normalen verkade ha ett förhållande på ungefär 1:1). 

Detta kunde bero på individuella skillnader men det kunde också bero på en tydligare inre 

nedbrytning av benmassan. Det sista påståendet stöds i att just dessa tre lårben som nämnts 

ovan var de som hade högst genomträngning jämfört individerna emellan från berörd lokal. 

Bendensiteten var alltså låg hos dessa individer, vilket tillexempel kunde bero på att dessa 
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individer har drabbats av kraftig osteoporos under sin livstid, eller att dessa lårben var mer 

nedbrutna än resterande från de berörda lokalerna, Sigtuna och Varnhem. Eftersom detta 

endast gällde tre lårben var det inte så att en generell slutsats kunde dras. Av det undersökta 

materialet i detta projekt verkade förhållandet mellan compacta och märghåla samspela med 

en sämre bendensitet.  

Det som också kunde noteras var att vissa ben visade på en benpålagring vilket visades som 

utbuktningar på röntgenbilderna. Samtliga utbuktningar visade på en blå färg vilket betydde 

att de hade en hög genomträning (låg bendensitet). Därför togs ingen hänsyn till dessa 

utbuktningar under undersökningen av förhållandet mellan compacta och märghåla.  

Det undersökta materialet visade att den individ som hade bäst bendensitet bland individerna 

från varje lokal var en man. Dock så tåls det att tilläggas att det var lika många män som 

kvinnor som bedömdes ha sämst bendensitet. Denna typ av bendensitetsundersökning 

påverkades av grovleken av benen och därför kunde resultatet huruvida män hade bättre 

bendensitet än kvinnor inte vara fullständigt gällande. Författaren ansåg att män generellt 

hade grövre benstruktur än kvinnor, vilket då kan ha påverkat resultatet. Generellt sett visade 

materialet istället att både män och kvinnor kunde ha en låg bendensitet.  

Det som kan ha påverkat att individ Ko 100 från Kopparsvik i Visby hade olika höga 

osteoporosvärden mellan höger och vänster lårben var att analysytan på lårbenshalsen visade 

på en högre genomträning av röntgenstrålarna i vänster lårben, Ko 100 S. Detta kunde bero på 

att vänster lårben var mycket mer fragmenterad än det högra lårbenet och därför kan ha 

påverkats kraftigare av de diagenesiska processerna.  

6.2 Lårben från Skara  
Materialet från S:t Per skiljde sig åt från resterande material då tre av fyra lårben (Per 4, Per 

51, Per 68) innehöll fragmentering i märghålan. Trots att alla lårben från S:t Per var relativt 

hela, förutom Per 4 som saknade distal epifys och Per 51 som saknade trochanter major, så 

var benens inre struktur fragmenterad. Detta hade varit troligare att hitta hos de individer där 

tillexempel distal del av lårbenet saknades och växtmaterial, jord och organismer kan ha tagit 

sig in och skadat den inre strukturen. Dock kunde det vara så att, om det funnits lösa delar i 

övriga lårben som dessutom var fragmenterade i distal ände, dessa fragment trillat ur eller 

brutits ner fortare och därför inte visas på röntgenbilderna med filter. Det som stödde att de 

lårben som var fragmenterade i proximal eller distal ände var i sämre inre kondition var 

röntgenbilderna med gradientmodifiering. Lambert m.fl (1985) kom i sin undersökning fram 
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till att fragmenterat och krossat ben blir mer utsatt för jonutbyte än hela och/eller delvis 

fragmenterade ben (Baxter 2004:42), vilket var ett av de steg i nedbrytningen som sker då ben 

ligger i marken. 

Då jorden från gravfältet i Skara innehöll till stora delar lera kan detta ha bidragit till de höga 

värden av järn som finns i lårbenen. I leriga jordar tenderar det att finnas högre halter av bland 

annat natrium (Na), järn (Fe), sällsynta jordartsämnen (Rare Earth Elements REE), torium 

(Th) och uran (U) (Nhauro 2010:8). Järn- och manganjoner finns också naturligt i 

grundvattnet som Mn2+ och Fe3+. Sprickbildningar är huvudsakligen det som gör att 

nedbrytningshastigheten ökar då det nu skapas öppningar och vägar in i benvävnaden över 

hela benets volym. Detta ger fri passage för fria joner att vandra in i benet från omgivande 

markstruktur (Nhauro 2010:10). Eftersom lårbenen från samtliga platser var så pass gamla 

antas det att sådana mikrosprickor har gjort det möjligt för järn- och manganjoner från 

omgivande grundvatten att ta sig in i lårbenens benvävnad och sedan fortsätta att omvandlas 

till olika mineralkomplex som dessutom packas i den inre spongiösa vävnaden. Det kunde 

därför antas att ett fragmenterat lårben därför ger större vägar och öppningar för dessa 

degenerativa processer att ske. Dock sker processerna med olika hastighet då nedbrytningen 

påverkas av benets storlek, porositet, kemiska och molekylära struktur, pH i marken, 

vattenflöde, temperatur och bakterieflora (Nhauro 2010:8). Det gick därför inte att dra en 

generell slutsats att fragmenterade lårben skall ha lägst bendensitet då markförhållandena 

skiljer sig åt mellan alla lokaler och dessutom påverkar benen på olika sätt. Men jämfördes 

varje fragmenterat lårben mellan individer från samma lokal visade det sig att dessa faktiskt 

hade sämst bendensitet i just det markförhållandet som råder på platsen. Det var antagligen 

också detta, fragmenteringsgraden, som kan ha bidragit till att individ 100 från Kopparsvik 

fick olika osteoporosvärden mellan höger och vänster lårben. Vänster lårben var mycket mer 

fragmenterad än höger och därför hade nedbrytningsmekanismerna arbetat hårdare på det ben 

där det finns flest vägar in i benvävnaden. Detta visade också på att ju längre ett material 

ligger i marken och bryts ned, och dessutom fragmenteras, desto sämre blir bendensiteten i 

benmaterialet utifrån de markförhållanden som råder.  

Då det inte hittades några förhöjda värden av järn i varken jorden eller lårbenen från någon 

annan lokal än Skara drogs slutsatsen att dessa förhöjda värden av järn var bland annat det 

som påverkat och gett individerna från Skara en högre bendensitet än normalt. Detta 

grundades på att det var en distinkt skillnad mellan bendensiteten hos individerna från Skara 
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och bendensiteten hos individerna från de övriga lokalerna. Vidare visade jordprovet från 

Skara ett högre järninnehåll än jordprovet från Varnhem.  

6.3 Lårben från Sigtuna 
I materialet från Sigtuna var det ett lårben, Sig 83003, som noterades ha en högre järntopp än 

övriga individer i spektrumet. Detta kunde bero på att det var detta lårben som var det enda i 

Sigtunamaterialet som inte hade fått analysytan rengjord. Jordpartiklar kunde därför ha varit 

med och påverkat resultatet. Det troliga var att jordpartiklar har kontaminerat ytan och 

bidragit till den förhöjda järnhalten.  

6.4 Lårben från Anatomiska samlingen, Uppsala 
Lårbenen från Anatomiska samlingen, Uppsala, handplockades i syfte att vara likartade och 

inte skilja sig särskilt åt i grundämnesinnehåll för att kunna jämföras med de övriga 

undersökta lårbenen. Dock visade det sig ändå att innehållet av kalcium och järn skiljde sig åt 

lårbenen emellan. Detta var inte optimalt för en jämförelse med övriga lårben, då dessa lårben 

då också verkar ha påverkats postmortalt. Det som måste tas hänsyn till var att det kunde 

finnas individuella skillnader. Det har bland annat visat sig att kvinnors kalciumhalt i skelettet 

beror mycket på deras fysiska status (Allmäe m.fl. 2012:35). Detta pekar på att det kunde röra 

sig om individuella skillnader i kalciumhalt i lårbenen. Då det undersökta materialet var så 

pass begränsat kan inga generella mönster dras då inte ens 1% av lårbenen från varje gravfält 

har blivit undersökt med denna typ av analysmetod. Det som dock gjorde lårbenen från 

Anatomiska samlingen, Uppsala, värda att undersöka och jämföra med övriga lårben var att 

järnförekomsten ändå var relativt låg jämfört med tillexempel S:t Per materialet. 

Bland benen från Anatomiska samlingen var det endast ett ben som skiljde sig betydligt från 

de övriga lårbenen (Anatomen 1). Resterande lårben var relativt likartade i 

grundämnesinnehåll och bendensitet. Detta var ett bra tecken då lårbenen från Anatomiska 

samlingen var tänkta som referensmaterial. Dessa ben hade dessutom inte utsatts för 

jordpåverkan och förväntades därför ha ett mer enhetligt utseende gällande gradientbilderna. 

Dock spelade lårbenets grovlek roll vilket var mer av en individuell företeelse än en 

postmortal förändring.  

6.5 Tvärsnitt av Per 68 
I μXRF- undersökningen fördelade sig järnet och manganet i ytskiktet av lårbenet, Per 68, 

vilket visades genom en analys av tvärsnittet av collum femoris. Detta har även Lambert m.fl. 

(1984) upptäckt där de även fann aluminium, kalium, och magnesium koncentrerat i de yttre 
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delarna av benet. Författarna tolkade detta som postmortem-kontamination utav benen. De 

fann dock att ämnen som zink, strontium, bly, natrium och kalcium var jämt fördelat över 

benet vilket tolkades som att dessa ämnen inte tillkommit postmortem. Då författarna även 

analyserade jorden runtomkring benen upptäcktes förhöjda halter av kalcium och magnesium 

vilket indikerade att det skett en urlakning, vilket innebär en degenerering, av benen till den 

omkringliggande jorden (Antoine 1991:75). Förhöjda värden av just kalcium i jorden ifrån 

Varnhem hade även detta uppsatsprojekt kunnat identifiera.   

Inom dietstudier på arkeologiska material undersöks bland annat halterna av olika 

grundämnen i benen där mangan är ett av dessa ämnen. Om höga halter av mangan hittas i 

benen tyder detta på att individens huvudsakliga födokälla kom från växtriket under sin 

livstid. Halten av mangan i växterna beror av vilken typ av jordmån växterna växer i (Allmäe 

m.fl 2012:29). Mangan kan alltså både intas via kosten under individens liv och ge högre 

halter av ämnet i benet, samt diffundera in i ben som vattenlösta joner postmortem. Då 

mangan hittdes både i ytskikt men också i den inre strukturen av lårbenen var det svårt att 

avgöra hur stor andel av manganet som intagits under individens liv och hur stor andel som 

distribuerar sig i den inre strukturen genom ett jonutbyte med marken.  

Då det också visade sig att även järn distribuerade sig ganska jämt över hela den spongiösa 

delen av benet och inte bara i ytskiktet kunde detta tänkas bero på en eventuell diffundering 

och jonutbyte av järn. Järn kan även intas via föda under individens liv, men huruvida detta 

påverkar distribueringen av järnatomer i spongiosan var svårt att svara på med endast de 

analyser som gjorts i denna uppsats. Den spongiösa delen av benet är den delen av benet där 

benmärgen, som innehåller och producerar röda blodkroppar, befinner sig 

(http://global.britannica.com). Blodets röda blodkroppar innehåller hemoglobin som är ett 

protein med en järnjon bunden till proteinets hemgrupper i sina fyra subenheter. Detta ger 

totalt fyra järnatomer i varje hemoglobinprotein (Nelson, Cox 2008:169). Det kan alltså 

tänkas att blodet, som då innehåller järn, bidrar till ett högre järninnehåll i de spongiösa 

delarna av benet postmortalt. Benmärgen, tillsammans med levern, är också en av kroppens 

stora järnförråd. Under en studie som gjordes 1962 undersöktes hur stor mängd järn som 

lagras i benmärgen hos nutida män och kvinnor. Studien visade att det speciellt skiljde sig åt 

mellan könen. Medelvärdet för total järnlagring hos 17 vita kvinnor var 99mg och för 24 vita 

män låg medelvärdet på 288mg (Gale, Torrance, Bothwell 1963:1079). Men huruvida 

mängden järn som lagras i benmärgen under individens liv har påverkat resultatet av en 

analys likt den typ som gjorts i denna uppsats får framtida studier visa. Det som dock verkade 
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troligt var att det järn som distribuerade sig i ytskiktet av lårbenen var postmortalt jonutbyte 

medan de järnhalter som distribuerades i den inre spongiösa strukturen kunde bero på en rad 

olika faktorer som inte kunde bedömas inom ramen för denna uppsats. 

SEM-analysen av compactan av tvärsnittet från lårben Per 68 visade på en förhållandevis 

jämn fördelning av både järn och mangan. Då dessa joner tros vandra in i benen främst genom 

uppkomna mikrosprickor och porer/kanaler i benet fanns en teori om att jonerna också borde 

ansamlas i dessa kanaler och bli synliga under en grundämnesdistribueringsundersökning. 

Detta har inte kunnat detekteras genom en grundämnesfördelning av järn och mangan. Det 

som resultatet visade var att det även finns järn och mangan i compactan även om detta inte 

syns lika tydligt i resultatet från spridningsundersökningen av grundämnena med μXRF-

spektrometern. I SEM-resultaten av järn- och mangandistribueringen detekterades ett ljusare 

parti som skulle kunna motsvara en del av ytan av lårbenshalsen. Detta kunde visa att det 

skulle finnas en högre ansamling av järn och mangan på ytan av benet än det fanns i 

compactans struktur. Men det kunde också vara ett missvisande resultat då vinkeln för ytan 

inte var densamma som för resten av tvärsnittet, och då kunde påverka slutresultatet.  

6.6 Alla lokaler 
Det är bland annat föreningen pyrit och hematit som ger benen den mörkbruna, stundtals 

svartfläckiga, ytan på benet (Nhauro 2010:11) vilket kunde ses på samtliga lårben från de 

olika lokalerna. Det kunde tänkas att en relativt långtgående nedbrytning av lårbenen hade 

skett då grundämnesinnehållen i lårbensytan påvisade både järn och mangan i samliga lårben 

samt hade den klassiska brunsvarta färgen på ytan (se figur 10).  

I alla spektrum från individerna ifrån de undersökta lokalerna, Skara, Varnhem, Sigtuna och 

Kopparsvik, sågs en generell trend att de individer som hade högts järninnehåll också hade det 

lägsta kalciuminnehållet. En teori var att det fanns så pass mycket järn och olika typer av 

järnföreningar på ytan av lårbenet att det blockerade signalen från kalcium då 2D-mappingen 

med μXRF-spektrometern utfördes. Eftersom järnet tänks vara externt och det mesta av 

kalciumet var benets uppbyggnadsmaterial kan det tänkas att lager uppstår med 

kalciumföreningar i det innersta lagret av ytan på benet och järnföreningar ytterst på ytan.  

Det som kunde ha medfört de individuella skillnaderna i grundämnesinnehåll och mängd för 

varje lokal var att jordmånen (med olika pH, temperatur, vattenflöde etc.) inom samma 

gravfält kunde vara annorlunda (Manifold 2012:56). Även olika typer av kistor kan påverka 
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miljön kring benen samt begravningsdjup (Manifold 2012: 57, 59) som då också kan skilja sig 

åt mellan olika individer på ett och samma gravfält.  

Alla arkeologiska ben hade högre järn- och 

manganförekomst än Anatomen 4. Detta tydde också 

på att de förhöjda värdena av järn och mangan var 

externa ämnen och inte ämnen som finns naturligt i 

sådana kvantiteter i lårben.  

Det som var viktigt att påpeka var att 

grundämnesinnehållet kan skilja sig i ytskiktet 

beroende på analysområde på ett och samma lårben. 

Därför valdes en bensida av lårbenet konsekvent för 

att resultaten skulle kunna jämföras med varandra 

samt därför att ena bensidan analyserades konsekvent 

under projektet Osteoporosis och osteoarthritis, då 

och nu (Sten 2012). Detta visade dock den osäkerhet 

i resultaten som ges då olika områden på lårbenet 

kunde ha olika järnförekomst. Beroende på hur 

individen legat i graven, var på gravfältet individen 

legat, om det funnits kista eller legat en sten ovanpå 

graven, lokala vattenflöden etc. så kunde det tänkas 

ge benen olika grundämnesinnehåll. 

Tidsperioden skiljde sig inte nämnvärt mellan de 

olika gravfältens dateringar. Därför ansågs inte tiden 

lårbenen legat i marken vara den största orsaken till 

skillnader mellan grundämnesinnehåll och 

bendensitet lokaler och individer emellan.  

DXA-metodens resultat korrelerade med de bendensitetsundersökningar som har gjorts i detta 

uppsatsprojekt. DXA-metoden hade alltså undersökt den förändrade bendensiteten i de 

arkeologiska lårbenen som skett då benen legat i marken. Den detekterade förhöjda 

bendensiteten i DXA-metodens resultat visades även i resultatet av denna 

uppsatsundersökning där främst Skaramaterialet hade en förhöjd bendensitet. 

Figur 11 t.v. Anatomen 5. t.h. Per 51. En 
jämförelse av färgskillnaden mellan 
lårben från Anatomiska samlingen, 
Uppsala och arkeologiska lårben  
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Grundämnen som är tyngre än kalcium, så som järn, mangan, zink, koppar etc. kommer 

påverka benmineraldensiteten vid en DXA-mätning. Vid DXA-mätningar på levande 

individer går det att kalibrera röntgenapparaten ifall individen intagit strontium. 

Undersökningar har nämligen visat att individer som intagit ett ämne, till exempel strontium 

som sätter sig i skelettet, förändrar benmineraldensiteten och benmineralinnehållet vilket ger 

missvisande resultat vid en DXA-mätning (Nielsen, Slosman, Sörensen m.fl. 1999:371-379). 

Undersökningen huruvida strontium ökar bendensiteten överrensstämmer med de resultat 

uppsatsprojektet tagit fram där istället järn och mangan hade ökat bendensiteten.  

6.7 Jordprover från Skara och Varnhem 
Då jordproverna från Skara och Varnhem jämfördes sågs en högre järntopp i spektrumet för 

jorden ifrån Skara till skillnad från Varnhem som hade ungefär hälften så hög topp av järn. 

Detta visade att det fanns mer järn i jordprovet ifrån Skara än vad det fanns i jordprovet ifrån 

Varnhem. Det som var mest utmärkande i jämförelsen mellan dessa två spektrum av 

jordanalyserna var att en betydligt högre topp av kalcium sågs i jordprovet ifrån Varnhem. 

Detta kunde bero på en eventuell kontamination av jordprovet i form av benrester som 

mortlades sönder under preparation av jordproverna. Dessa rester av ben kan alltså ha bidragit 

till en förhöjd kalciumtopp i spektrumet. Jordprovet var dessutom taget ifrån en påse som 

benmaterialet legat i. Det borde betyda att jorden hade varit i nära kontakt med benmaterialet 

både då benen låg i marken och även efter upptagning. Det kunde därför tänkas att en så nära 

kontakt med ben kan ha påverkat jordprovet. Om omgivningen är sur och alltså har hög halt 

av vätejoner [H+] kan denna miljö urlaka kalcium från benen och ersätta kalcium med 

vätejoner. Det är främst benens ytskikt som drabbas. Benets ytskikt står också i jämvikt med 

omgivningen vilket gör att förhållandet mellan joner i jorden och benet kan förändras för att 

jämvikt skall upprätthållas (Baxter 2004:40). Om jorden i Varnhem hade en surare miljö 

skulle ett sådant alternativ beskrivet ovan kunna ha bidragit till ett ökat kalciuminnehåll i 

jordprovet från Varnhem. 

7. KONKLUSION 
Varför är det så höga osteoporosvärden i lårbenen från S:t Per, Skara?  

Troligtvis hade osteoporosmätningarna påverkats av bland annat de järn- och manganjoner 

som trängt in i benet och påverkat lårbenens grundämnesinnehåll och densitet. Grundämnen 

som var tyngre än kalcium kom att detekteras vid en osteoporosmätning med DXA-metoden 

och därmed ge ett högre osteoporosvärde (T-, Z-score). Slutsatsen var att en trolig postmortal 
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diffundering av joner från omgivande markområden och grundvatten påverkat 

benmineraldensiteten i lårbenen.  

Vilka skillnader finns i grundämnesinnehåll och bendensitet mellan lårbenen från 

Skara, Varnhem, Sigtuna och Kopparsvik?  

Analyser med μXRF-spektrometern av lårbenen från Skara visade att det fanns en högre 

förekomst av grundämnena järn och mangan än i övriga lårben. Generellt var fördelningen av 

kalcium och fosfor förhållandevis jämn i alla lårben från de olika lokalerna, men där 

innehållet kunde skilja sig på individnivå. Det visade sig att individer som hade ett lägre 

innehåll av kalcium hade ett högre innehåll av järn, som kunde bero på att endast ytskiktet 

analyserats och järnet bildar föreningar som avskärmar signalen från kalcium vid en 

grundämnesanalys. Bendensiteten var generellt som högst i Skaramaterialet och bedömdes 

vara generellt lägst i lårbenen från Kopparsvik i Visby.  

Hur påverkas grundämnesinnehåll och bendensitet i benen av kön, geografisk placering 

på gravfältet, tidsperiod, geografisk lokal, fragmenteringsgrad samt jordmån? 

Det fanns ingen tydlig skillnad i bendensitet mellan män och kvinnor i materialet. En man 

hade generellt bäst bendensitet jämfört med övriga individer från varje lokal, men detta kunde 

bero på att individen haft en grövre benstomme än övriga individer. Tidsperioden var ungefär 

densamma och ansågs inte vara den största bidragande faktorn till de skillnader mellan 

grundämnesinnehåll och bendensitet som fanns mellan lokalerna. Geografisk placering på 

gravfältet kan ha påverkat de individuella skillnaderna för varje lokal i framförallt 

grundämnesinnehåll. Detta var på grund av att det inom ett och samma gravfält kunde skilja 

sig i vattenflöde, jordartssammansättning etc. Beroende på geografisk lokal och den jordmån 

som fanns där kommer grundämnesinnehållet troligtvis påverkas eftersom olika sorters 

jordmåner innehåller högre halter av vissa grundämnen och lägre halter av andra grundämnen. 

Porösheten kan påverka nedbrytningsgraden av ben i jord men detta hade inte kunnat påvisas 

tydligt i denna uppsats. En framtida undersökning angående detta behöver göras.  

Vad är det för skillnad mellan lårben som aldrig legat i jorden (som de behandlade 

benen från Anatomiska samlingen i Uppsala) och arkeologiska lårben som legat i 

jorden? 

Den största skillnaden var grundämnesinnehållet mellan arkeologiska lårben och lårbenen 

från Anatomiska samlingen, Museum Gustavianum, Uppsala. Lårbenen från Anatomiska 
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samlingen, Uppsala påvisade ett lägre grundämnesinnehåll av framförallt järn och mangan då 

en jämförelse gjordes med de arkeologiska lårbenen.  

Kan en påbörjad nedbrytning av benmaterialet spåras i lårbenen som legat i marken 

och hur påverkas grundämnesinnehåll och bendensiteten utav det? 

Samtliga arkeologiska lårben hade genomgått en nedbrytning som kunde studeras okulärt. 

Detta visade sig genom den brun- och svartfläckiga färg ytskiktet hade givits av de 

järnbaserade föreningarna hematit och pyrit. Att förhöjda värden kunde påvisas utav järn och 

mangan var också det ett tecken på de diagenesiska processer som skett då benen låg i marken 

och utsattes för jonutbyten och diffusion av grundämnen från grundvatten och 

omkringliggande jordmån. Grundämnesinnehållet och bendensiteten verkade alltså ha 

påverkats av dessa nedbrytningsprocesser.  

Varför skiljer sig osteoporosvärdena i individ 100 från Kopparsvik mellan höger och 

vänster lårben? 

Den troligaste anledningen till att osteoporosvärdena skiljde sig mellan höger och vänster 

lårben från individ Ko 100 var att materialet var olika fragmenterat. Analysområdet på 

lårbenshalsen skiljde sig åt genom olika hög genomträngning av röntgenstrålarna vilket 

tolkades som att vänster (S) lårben hade en lägre bendensitet i just detta område. Ko 100 S 

visade också ett relativt högt innehåll av järn vilket kan ha påverkat osteoporosmätningen.  

8. FRAMTIDA FORSKNING 
Då detta projekt endast var en sidostudie med begränsat material fanns det stor potential i 

materialet att göra en mer djupgående studie av hur nedbrytningfaktorer påverkar 

bendensiteten i osteologiska material från olika tidsperioder och lokaler. Materialet som 

undersöktes i denna uppsats var bedömda som osteoporosdrabbade individer. Det som hade 

varit intressant var att tillexempel göra en histologiskt undersökning av samtliga individer för 

att se huruvida detta stämmer. En annan bedömningsmetod för att avgöra osteoporos i 

osteologiska material hade också varit intressant att utveckla då det finns stor potential inom 

röntgen. Det skulle också behövas mer forskning inom området för hur grundämnesinnehållet 

förändras i och med att en individ får osteoporos. En analys av bendensitet hos arkeologiska 

skelettmaterial som inte tros ha osteoporos är värdefull då dessa resultat skulle kunna ge en 

bra jämförelse på hur bendensiteten hos nedbrutna ben skiljer sig mellan osteoporosdrabbade 

individer och normala individer.  
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En annan metod som skulle varit föredömlig att använda för att bekräfta resultaten från detta 

projekt är kolning av lårben för att få fram mer exakta kvantiteter av grundämnena. Detta är 

dock en destruktiv metod och därför uteslöts detta alternativ i detta projekt, men hade kanske 

varit möjligt att undersöka i framtiden. Tillexempel sparades benmjöl från sågningen av Per 

68 som hade kunnat undersökas med kolning.  

För att frambringa säkrare resultat som är jämförbara alla lokaler emellan med denna typ av 

analysmetod (μXRF-spektroskopi), hade borrkärnor från varje lårbenben kunnat tas genom 

lårbenshalsen. Borrkärnorna kan sedan slipas så att en jämn yta uppstår. Alla slipade 

borrkärnor placeras bredvid varandra och skannas sedan med microXRF-spektrometern. Detta 

skulle ge en säker distribuering av grundämnen genom hela lårbenshalsen för samtliga lårben. 

Dock är detta också en destruktiv metod då borrkärnor av lårbenen måste tas. Det skall också 

påpekas att det alltså inte är den spektrometriska metoden som är destruktiv för benet.  

För att kunna få svar på hur mycket av järnet i blodet som faktiskt stannar kvar i lårbenens 

benstruktur efter döden behövs ytterligare forskning inom detta område. Då detta 

uppsatsprojekt har visat att relativt mycket järn distribuerar sig i den inre spongiösa strukturen 

av benet hade studier likt den som nämndes ovan kunnat ge en klarare bild till varför detta 

resultat ser ut som det gör.  

Eftersom det är möjligt att kalibrera DXA-maskinen efter intag av strontium skulle det kanske 

vara möjligt att kalibrera röntgenapparaten utefter vilka förhöjda halter utav andra ämnen som 

är närvarande i benen. Detta är ett område som skulle behöva undersökas ifall DXA-metoden 

skall användas på arkeologiska lårben där benmineraldensiteten förändras efter joners 

inträngning. Det finns potential i att ta fram en korrektionsfaktor som skulle vara möjlig att 

applicera på det arkeologiska benmaterialet.  

För samliga lokaler finns geologiska data framtagen. Den utförliga geologiska datan har inte 

undersökts inom ramen för denna uppsats men kan i fortsatta arbeten inom området 

degenerering av ben och påverkan av bendensiteten undersökas. Genom att undersöka 

jordmån, vattenflöde etc. närmare skulle detta kunna ge en klarare bild över vad det är som 

påverkat benen, deras grundämnesinnehåll och bendensitet.  

För att finna optimal analysarea av lårbenen skulle en undersökning huruvida 

grundämnesinnehållet skiljer sig i ett och samma ben behöva göras. En katalogisering 
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huruvida framsida/ryggsida påverkar in- och utflöde av joner i benen är en sådan typ av 

undersökning.  
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9. SAMMANFATTNING 
I denna uppsats har lårben analyserats från fyra olika arkeologiska lokaler i Sverige daterade 

till vikingatid, tidig medeltid. De arkeologiska lokalerna som undersöktes var 

gravfält/kyrkogårdar från kvarteret S:t Per i Skara, Varnhem i Västergötland, Sigtuna i 

Uppland och Kopparsvik i Visby. Ett referensmaterial från Museum Gustavianum, Uppsala 

har använts för jämförande studier som referensmaterial. För kompletterande lårbensanalyser 

har analyser gjorts på jordprover från Skara och Varnhem.  

Uppsatsen var en sidostudie från det pågående projektet Osteoporosis och osteoarthritis, då 

och nu (Sten 2012). Syftet med uppsatsen var att undersöka grundämnesinnehållet och 

bendensiteten i lårben som redan har blivit bedömda för osteoporos i projektet ovan. 

Osteoporosbedömningen har gjorts utifrån moderna mättekniker, bland annat DXA-metoden, 

som vanligtvis används på levande individer. Resultaten från osteoporosmätningarna med 

DXA-metoden visade att individer från S:t Per i Skara hade en onormalt hög 

benmineraldensitet (BMD) vilket lade grunden för detta uppsatsprojekt. Syftet med uppsatsen 

var också att undersöka varför projektet Osteoporosis och osteoarthritis, då och nu (Sten 

2012) fick missvisande resultat från främst individerna från Skara och vad detta kan ha berott 

på. Frågeställningarna uppsatsen utgick ifrån behandlade skillnader i bendensitet respektive 

grundämnesinnehåll mellan individer, lokaler, kön, geografisk placering på gravfältet, 

tidsperiod, fragmenteringsgrad och jordmån. Uppsatsen behandlade även hur olika 

nedbrytningsprocesser kan ha påverkat bendensiteten och grundämnesinnehållet och hur detta 

kan skilja sig mellan de olika lokalerna.  

Uppsatsprojektet var ett samarbete mellan Campus Gotland, Uppsala Universitet och 

Riksantikvarieämbetet i Visby där moderna röntgenapparatur och laboratorier tillhandahölls 

av Riksantikvarieämbetet. De använda analysmetoderna för grundämnesdistribuering och 

grundämnesinnehåll var μXRF-spektroskopi (mikro-röntgenflourescensespektroskopi) och 

SEM (svepelektronmikroskopi). Bendensiteten undersöktes med ett röntgenkabinett där 

röntgenbilderna sedan modifierades utefter en gradientskala där hög respektive låg 

genomträngning av röntgenstrålar representerades av olika färger. Analysområdet var 

begränsat till dorsal sida av lårbenshalsen, med undantag för Per 45 och Sig 93003, och 

endast ytanalyser gjordes. Av ett lårben, Per 68, sågades ett tvärsnitt genom lårbenshalsen där 

tvärsnittsytan analyserades med samma metoder nämnda ovan.  
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Resultatet av μXRF-undersökningen visade att materialet från Skara hade ett högre 

grundämnesinnehåll av järn och mangan tillskillnad från de övriga lokalerna som hade ett 

lägre innehåll av dessa ämnen. Järn och mangan distribuerades i ytskiktet samt i den inre 

spongiösa delen av lårbenet, vilket kunde ses genom analysen av tvärsnittet av Per 68. En 

närmare distribueringsundersökning med SEM av compactan av tvärsnittet visade att även 

järn och mangan var jämt fördelat över ytan. De förhöjda värdena av järn och mangan 

tolkades som postmortala förändringar genom de diagenesiska processer som ben utsätts för 

då de ligger i marken. En korrelation mellan förhöjt järn- och manganinnehåll i jorden från 

Skara och det förhöjda innehållet av ämnena i lårbenen har hittats. Skaramaterialet visade 

även en högre bendensitet jämfört med övriga lokaler. Bendensiteten och 

grundämnesinnehållet tros ha påverkats av de postmortala förändringar lårbenen utsatts för. 

Uppsatsen lägger fram teorin att osteoporosvärdena påverkats av diagenes av benmaterialet 

där det ingår jonutbyte mellan jord, grundvatten och benen.  
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12. APPENDIX  

Appendix 1. Osteoporosmätningsblanketter 

 

Figur 12 Osteoporosblankett för Per 51 
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Figur 13 Osteoporosblankett för Per 68 
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Figur 14 Osteoporosblankett för Per 4 
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Figur 15 Osteoporosblankett för Per 45 
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Figur 16 Osteoporosblankett för Sig 93003 
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Figur 17 Osteoporosblankett för Sig 93004 
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Figur 18 Osteoporosblankett för Sig 93016 
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Figur 19 Osteoporosblankett för Sig 83003 
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Figur 20 Osteoporosblankett för Var 175 



71 
 

 

Figur 21 Osteoporosblankett för Var 71 
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Figur 22 Osteoporosblankett för Var 118 
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Figur 23 Osteoporosblankett för Var 122 
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Figur 24 Osteoporosblankett för Ko 189 
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Figur 25 Osteoporosblankett för Ko 271 
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Figur 26 Osteoporosblankett för Ko 278 
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Figur 27 Osteoporosblankett för Ko 100 D 
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Figur 28 Osteoporosblankett för Ko 100 S 
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Appendix 2. Periodiska systemet 

 
Figur 29 Periodiska systemet. Modifierad av Caroline Ytterman 
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Appendix 3. Jordsammansättning: Skara, Varnhem, Sigtuna 

 

Figur 30 Jordartskarta över 
Skara. Karta beställd från 
SGU. Modifierad av 
Caroline Ytterman 
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Figur 31 Jordartskarta över Sigtuna. Karta beställd från SGU. Modifierad av Caroline Ytterman 
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Figur 32 Jordartskarta över Varnhem. Karta beställd från SGU. Modifierad av Caroline Ytterman 
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Appendix 4. Kyrkogården i Varnhem och Sigtuna 

 

Figur 33 Schematisk karta över kyrkogård i Varnhem med fokus på norra delen. Bild orienterad i 
nord-sydlig riktning. Röd: Kvinnograv. Grön: Mansgrav. Efter Vretemark (mail 31/3-14) 
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Figur 34 Schematisk karta över kyrkogård i Varnhem med fokus på södra delen. Bild orienterad i 
nord-sydlig riktning. Röd: Kvinnograv. Grön: Mansgrav. Efter Vretemark (mail 31/3-14) 
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Figur 35 Karta över Sigtuna stad med markerade kyrkor i staden. Ettan markerar kyrkan på vars 
kyrkogård de undersökta individerna från Sigtuna kommer ifrån. Efter Källström (2005:9) 
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Figur 36 Schematisk karta över kyrkogården i Sigtuna. Markerar zon A, zon B och zon C. Efter 
Källström (2005:13) 
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Appendix 5. Spektrum från μXRF-spektrometern: Skara, Varnhem, Sigtuna, Kopparsvik, Anatomiska samlingen 

 

Figur 37 Kumulativt spektrum av punkanalys utförd på Anatomen 1 (röd), Anatomen 4 (grön), Anatomen 5 (rosa), Anatomen 6 (blå) 
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Figur 38 Kumulativt spektrum av grundämneskartläggning utförd på Anatomen 4 
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Figur 39 Kumulativt spektrum av grundämneskartläggning utförd på Per 4 (rosa), Per 45 (grön), Per 51 (blå), Per 68 (röd) 
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Figur 40 Kumulativt spektrum av grundämneskartläggning utförd på Sig 83003 (röd), Sig 93003 (grön), Sig 93004 (rosa), Sig 93016 (blå) 
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Figur 41 Kumulativt spektrum av grundämneskartläggning utförd på Ko 100 S (grön), Ko 189 (rosa), Ko 271 (blå), Ko 278 (röd) 
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Figur 42 Kumulativt spektrum av grundämneskartläggning utförd på Var 71 (röd), Var 118 (blå), Var 122 (grön), Var 175 (svart) 
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Figur 43 Kumulativt spektrum av grundämneskartläggning utförd på Per 68 ventral(grön), Per 68 dorsal (röd) 
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Appendix 6. Jämförelser av grundämnesförhållanden  
Tabell 7. Net count för Anatomen 4 och Skaramaterialet 

 Anatomen 4 Per 68, ventral Per 68, dorsal Per 51 Per 45 Per 4 
Element Net Net Net Net Net Net 
Si  642292 521911 512527 216518 312039 
P 1238144 885157 597777 946592 1246780 847647 
S 96455 12672 13736 13656 19074 18778 
Cl 118969 1196 681 1 1 1 
Ar 254416 163747 255782 241919 213753 255923 
K 2402630 5624704 5326220 4193047 1806753 3149527 
Ca 1,62E+08 113824411 87716769 1,28E+08 1,44E+08 1,18E+08 
Ti 114768 1597793 1958868 1057619 526331 713475 
Cr 8798 1 1 14242 54842 14596 
Mn 1026441 50160713 51234071 15475376 8368466 21302813 
Fe 4395501 144852122 2,21E+08 1,2E+08 67365455 69723338 
Ni 60485 550360 397482 146056 85922 278746 
Cu 248358 674337 672239 643061 518705 609674 
Zn 4015481 5932457 5123132 5220217 4780158 5146403 
As  327909 262162 392020 347041 301311 
As  6754 4387 4804 8328 5361 
Sr 5125650 10909902 9146575 9118300 8212983 8937081 
Sr 48612 11323 7886 13024 23925 13256 
Mo 29603225 34946341 29412610 30357971 29441333 25562082 
Mo 1 1 1 2 1 -1 
Sn  53106 44394 44056 43382 34190 
Sn  810668 646101 931865 944556 863035 
Ba 3 30593 28842 21214 21726 29211 
Ba 158115 1205826 1536362 986794 895395 816889 
Pb 2873009 551953 579867 473731 469334 478029 
Pb 5396 0 0 0 0 0 
Grunddata från kumulativa spektrum. Nettovärden som erhålls efter en bakgrundssubtrahering av spektrumen. 
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Tabell 8. Net count för Varnhemmaterialet 

 Varnhem 175 Varnhem 122 Varnhem 118 Varnhem 71 
Element Net Net Net Net 
Si 260113 259466 114519 244351 
P 1193632 837428 1291255 1333156 
S 29648 25372 28323 49384 
Cl 1682 1462 3341 37893 
Ar 237038 257783 321817 205261 
K 1725326 1761656 848304 1674091 
Ca 162095689 1,25E+08 1,5E+08 1,85E+08 
Ti 681547 725560 275674 778035 
Cr 5419 16633 9270 9388 
Mn 2095798 2209760 2699942 1304687 
Fe 26897702 37103960 19805859 38174095 
Ni 63279 87715 76526 88889 
Cu 144639 93128 61941 110722 
Zn 13543983 14161322 18680374 8835577 
As 471263 375027 309945 504584 
As 5507 4600 5755 9020 
Sr 4245893 3667737 3469863 3320805 
Sr 16566 5845 25458 17422 
Mo 27593681 23470518 23540855 33774722 
Mo 1 1 1 1 
Sn 20239 18680 24101 41163 
Sn 1144004 912801 1122087 1278254 
Ba 2335 1527 1051 1 
Ba 134705 236904 194998 155173 
Pb 285054 320061 340368 391783 
Pb 0 0 0 96 
Grunddata från kumulativa spektrum. Nettovärden som erhålls efter en bakgrundssubtrahering av spektrumen. 
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Tabell 9. Net count för Sigtunamaterialet 

 Sig 83003 Sig 93003 Sig 93004 Sig 93016 
Element Net Net Net Net 
Si 225624 133896 87971 71262 
P 1083769 1354350 1734297 1803133 
S 78637 27015 33512 39550 
Cl 1 2899 90 1 
Ar 250907 236636 236934 250814 
K 1811114 964681 667207 621256 
Ca 1,37E+08 1,53E+08 1,89E+08 1,88E+08 
Ti 563167 327348 212027 163349 
Cr 14631 13074 9994 7717 
Mn 9717957 804087 289056 363000 
Fe 1,08E+08 20728048 18258705 12001751 
Ni 42421 60739 57884 68351 
Cu 1394158 644704 440988 383218 
Zn 7830471 8162563 8528669 8592385 
As 764307 469372 519265 524708 
As 6355 6647 10814 8135 
Sr 4118466 4455848 4523548 4290132 
Sr 15328 26173 39452 42669 
Mo 29908019 27105651 29161850 28087895 
Mo -1 1 1 1 
Sn 38448 29816 23262 36294 
Sn 1004938 1054308 1290645 1301398 
Ba 0 2 0 1 
Ba 172204 50235 33119 22152 
Pb 568387 226137 226440 241215 
Pb 0 0 3664 4559 
Grunddata från kumulativa spektrum. Nettovärden som erhålls efter en bakgrundssubtrahering av spektrumen. 
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Tabell 10. Net count för Kopparsvikmaterialet 

 Ko 278 Ko 271 Ko 189 Ko 100 sin Ko 100 dx 
Element Net Net Net Net Net 
Si 188814 158924 94946 69231 64356 
P 1635052 1145022 1010174 1527265 1211537 
S 54586 31634 25033 54770 51052 
Cl 1 1 922 2342 7047 
Ar 160870 274986 337759 252736 246922 
K 1704782 1402352 905526 749138 547032 
Ca 2,21E+08 1,59E+08 1,31E+08 1,88E+08 1,54E+08 
Ti 485561 428135 207857 155327 96533 
Cr 11945 6658 6280 313 1 
Mn 1238831 945310 469239 577498 1222785 
Fe 37582468 20141796 18810803 14423186 16114655 
Ni 80972 43204 41674 50029 38920 
Cu 175425 171868 256660 1054184 653441 
Zn 5253763 4492397 10123756 6221164 21782448 
As 615272 453317 336729 619749 506968 
As 9984 5525 3945 7364 7204 
Sr 7460723 3676521 5906344 7429833 8771232 
Sr 33600 21383 20602 39776 29312 
Mo 31482254 24295820 16837095 26248645 26791648 
Mo -1 -1 1 1 1 
Sn 20797 18530 15871 19474 29904 
Sn 1448678 1136549 1005199 1282001 1059839 
Ba 747 2342 1750 1559 3312 
Ba 82011 101496 77473 83580 130667 
Pb 292317 236620 127791 261027 243097 
Pb 0 0 0 3855 3244 
Grunddata från kumulativa spektrum. Nettovärden som erhålls efter en bakgrundssubtrahering av spektrumen.  

  



98 
 

Tabell 11. Förhållande – S:t Per, Skara 

 Per 68, ventral Per 68, dorsal Per 51 Per 45 Per 4 Medelvärde 
P/Ca 0,007776513 0,006814854 0,007414127 0,008656331 0,00715564 0,007563 
Fe/Ca 1,272592818 2,513971396 0,938439319 0,590764461 0,588588101 1,180871 
Mn/Ca 0,440685107 0,584085197 0,121209981 0,05810187 0,179833377 0,276783 
Förhållanden uträknade genom division av net count för varje individ. 

Tabell 12. Förhållande – Kopparsvik, Visby 

 Ko 278 Ko 271 Ko 189 Ko 100 sin Ko 100 dx Medelvärde 
P/Ca 0,007408257 0,007210252 0,007719501 0,00813419 0,007858993 0,007666 
Fe/Ca 0,170282409 0,12683374 0,143747532 0,076817672 0,104532477 0,124443 
Mn/Ca 0,005613019 0,005952657 0,003585809 0,003075746 0,007931957 0,005232 
Förhållanden uträknade genom division av net count för varje individ.  

Tabell 13. Förhållande – Varnhem, Västergötland 

 Var 175 Var 122 Var 118 Var 71 Medelvärde 
P/Ca 0,007363749 0,006682915 0,008613836 0,007222167 0,007471 
Fe/Ca 0,165937179 0,296100195 0,132122946 0,206802221 0,200241 
Mn/Ca 0,012929331 0,017634516 0,01801105 0,007067939 0,013911 
Förhållanden uträknade genom division av net count för varje individ.  

Tabell 14. Förhållande - Sigtuna 

 Sig 83003 Sig 93003 Sig 93004 Sig 93016 Medelvärde 
P/Ca 0,007939263 0,00887214 0,009168958 0,009565979 0,008887 
Fe/Ca 0,794339353 0,135786279 0,096530933 0,063671674 0,272582 
Mn/Ca 0,071189907 0,005267451 0,001528194 0,001925787 0,019978 
Förhållanden uträknade genom division av net count för varje individ.  
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Appendix 7. Jämförelser av T-, Z-scores 
Tabell 15. Tabell över T- och Z-scores för Skaramaterialet 

 Per 51 Per 68 Per 45 Per 4 Medelvärde 
T-score 4,8 5,6 4,6 4,8 4,95 
Z-score 5,5 5,7 4,7 4,9 5,2 
Värden hämtade från osteoporosblanketter (appendix 1).  

Tabell 16. Tabell över T- och Z-scores för Varnhemmaterialet 

 Var 175 Var 122 Var 118 Var 71 Medelvärde 
T-score -2,2 -2,5 1,7 1,9 -0,275 
Z-score -1,8 -1,9 1,8 2 0,025 
Värden hämtade från osteoporosblanketter (appendix 1). 

Tabell 17. Tabell över T- och Z-scores för Sigtunamaterialet 

 Sig 83003 Sig 93003 Sig 93004 Sig 93016 Medelvärde 
T-score 2,9 -0,8 -2,1 1,6 0,4 
Z-score 3 -0,5 -1,4 2 0,775 
Värden hämtade från osteoporosblanketter (appendix 1). 

Tabell 18. Tabell över T- och Z-scores för Kopparsvikmaterialet 

 Ko 278 Ko 271 Ko 189 Ko 100 sin Ko 100 dx Medelvärde 
T-score -2,7 1,8 1,9 -2,5 -0,9 -0,48 
Z-score -2 2,2 1,9 -2,1 -0,5 -0,1 
Värden hämtade från osteoporosblanketter (appendix 1).  
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Tabell 19. Medelvärden av T-, Z-score för alla lokaler 

 Skara Sigtuna Varnhem Kopparsvik 
T-score 4,95 0,4 -0,275 -0,48 
Z-score 5,2 0,775 0,025 -0,1 
Samlade medelvärden från alla lokaler.  

 

Figur 44 Diagram över generella T-, Z-score för Skara, Sigtuna, Varnhem och Kopparsvik 
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Appendix 8. Spektrum från μXRF-spektrometern: Jordprover från Skara och Varnhem 

 

Figur 45 Kumulativt spektrum av grundämneskartläggning utförd på jordprover från Skara (röd) och Varnhem (grön) 
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Figur 46 Kumulativt spektrum av linjeanalys utförd på Skara (röd) och Varnhem (grön) 
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Appendix 9. Röntgenbilder: gradientmodifierade  

  

Figur 47 Anatomen 1 proximal  Figur 48 Anatomen 4 proximal 

  

Figur 49 Anatomen 5 proximal  Figur 50 Anatomen 6 proximal 

  

Figur 51 Anatomen 1 distal   Figur 52 Anatomen 4 distal 

  

Figur 53 Anatomen 5 distal   Figur 54 Anatomen 6 distal 
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Figur 55 Ko 100 D proximal   Figur 56 Ko 100 S proximal 

  

Figur 57 Ko 189 proximal   Figur 58 Ko 271 proximal 

  

Figur 59 Ko 278 proximal   Figur 60 Ko 100 D distal 

  

Figur 61 Ko 189 distal   Figur 62 Ko 271 distal 
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Figur 63 Sig 83003 proximal  Figur 64 Sig 93003 proximal 

  

Figur 65 Sig 93004 proximal  Figur 66 Sig 93016 proximal 

  

Figur 67 Sig 83003 distal   Figur 68 Sig 93003 distal 

 

Figur 69 Sig 93016 distal 
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Figur 70 Per 4 proximal   Figur 71 Per 51 proximal 

  

Figur 72 Per 45 proximal   Figur 73 Per 68 proximal 

  

Figur 74 Per 4 distal   Figur 75 Per 51 distal 

  

Figur 76 Per 45 distal   Figur 77 Per 68 distal 
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Figur 78 Var 71 proximal    Figur 79 Var 118 proximal 

   

Figur 80 Var 122 proximal    Figur 81 Var 175 proximal 

 

Figur 82 Var 118 distal 
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Appendix 10. Röntgenbilder: med filter  

  

Figur 83 Anatomen 1 proximal  Figur 84 Anatomen 4 proximal 

  

Figur 85 Anatomen 5 proximal  Figur 86 Anatomen 6 proximal 

  

Figur 87 Anatomen 1 distal   Figur 88 Anatomen 4 distal 

  

Figur 89 Anatomen 5 distal   Figur 90 Anatomen 6 distal 
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Figur 91 Ko 100 D proximal   Figur 92 Ko 100 S proximal 

  

Figur 93 Ko 189 proximal   Figur 94 Ko 271 proximal 

  

Figur 95 Ko 278 proximal   Figur 96 Ko 100 D distal 

  

Figur 97 Ko 189 distal   Figur 98 Ko 271 distal 
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Figur 99 Sig 83003 proximal   Figur 100 Sig 93003 proximal 

  

Figur 101 Sig 93004 proximal   Figur 102 Sig 93016 proximal 

   

Figur 103 Sig 93003 distal    Figur 104 Sig 93016 distal 
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Figur 105 Per 4 proximal    Figur 106 Per 51 proximal 

   

Figur 107 Per 45 proximal    Figur 108 Per 68 proximal 

   

Figur 109 Per 4 distal    Figur 110 Per 51 distal 

    

Figur 111 Per 45 distal    Figur 112 Per 68 distal 
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Figur 113 Var 71 proximal    Figur 114 Var 118 proximal 

   

Figur 115 Var 122 proximal    Figur 116 Var 175 proximal 

 

Figur 117 Var 118 distal 
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Appendix 11. SEM distribuering, Per 68, tvärsnitt 

   

Figur 118 16x förstoring av compacta  Figur 119 Fosfor-distribuering i compacta Figur 120 Kalcium-distribuering i compacta 

  

Figur 121 Järn-distribuering i compacta Figur 122 Mangan-distribuering i compacta 
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Appendix 12. μXRF distribuering, Per 68, tvärsnitt 

  

Figur 124 Kalcium-distribuering av tvärsnitt  Figur 125 Fosfor-distribuering av tvärsnitt 

     

Figur 126 Järn-distribuering av tvärsnitt       Figur 127 Mangan-distribuering av tvärsnitt  Figur 128 Koppar-distribuering av tvärsnitt 

Figur 123 Tvärsnitt av 
lårbenshals, Per 68 
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Figur 129 Zink-distribuering av tvärsnitt 
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