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1. INLEDNING  

 
Under åren 1980-1988 genomfördes i Visby den arkeologiska undersökning vilken skulle blottlägga 
en av Visbys äldsta kyrkoruiner: medeltida S:t Hans. Här, på klinten i hjärtat av medeltida Visby, har 
barn, män och kvinnor, möjligtvis av fler nationaliteter, fått sin sista vila. Det är några av dessa 
människor vi möter i detta arbete. De människor som gravsattes på klinten i Visby och idag kan 
berätta mycket för den intresserade om livet i medeltida staden. De ben som finns kvar besitter makten 
att sprida kunskap om befolkningen som annars varit omöjlig att finna.  

Till uppsatsen har nio individer från S:t Hans analyserats osteologiskt med morfologiska samt 
medicinska metoder. Analyser av patologiska förändringar, kön, ålder samt kroppslängd syftar till att 
berätta en del av individens möjliga sjukdomshistoria. Tillsammans med en rumslig analys av 
gravarnas placering skall det även vara möjligt att tyda socio-ekonomiska strukturer.  

 
1.1 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att studera huruvida hälsa och social status korrelerar hos individerna begravna 
vid medeltida S:t Hans. Parametrar som ålder, kön, sjukliga förändringar, trauma och kroppslängd 
sätts i relation till placering på kyrkogården. I det medeltida samhället var det ej längre traditionsenligt 
med gravgåvor då den avlidne skulle möta Gud i sin renaste form. Gravgåvor berättar annars mycket 
om just social status och i de fall då dessa ej finns är primärkällan, det osteologiska materialet, och 
informationen den bär på är ovärderlig. Till grund för uppsatsen ligger osteologiska analyser av nio 
individer från medeltida S:t Hans i Visby samt analys av grävrapporten (Swanström 1980-88) för att 
tolka hur individerna varit placerade på gravplatsen.  

	
1.2 Frågeställningar  
 

Studiens frågeställningar behandlar tre områden:  
förekomsten av skeletala/sjukliga förändringar, de gravlagdas placering på gravplatsen och huruvida 
dessa korrelerar i fråga om social status/segregation:  
 
• Vilka skeletala/sjukliga förändringar finns i det studerade S:t Hans-materialet? 
• Kan gravarnas placering på gravplatsen säga någonting om individens sociala status?  
• Är det möjligt att tyda en korrelation mellan individernas status och hälsa i S:t Hans?  

 
1.3 Bakgrund 
 

Medeltiden i Sverige är en utvecklingsepok och landet moderniseras. Städer blir vanligare, större och 
mer tätbefolkade. Urbaniseringen tar fart. Människor som tidigare levt på landsbygden söker sig till 
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städerna för arbete. Vid kristendomens fäste krävdes byggarbetare vilka kunde föra upp Visbys alla 
kyrkor, hus byggdes tätt i staden och ringmuren omgärdade snart staden. En del, både kvinnor och 
män, lämnar sina familjer på landet och flyttar till staden. Någon ekonomisk trygghet var det dock 
aldrig tal om då majoriteten av dessa var dagsarbetare med dagslön (Wase 2010:88). Kristendomen 
tar fäste och handeln blir allt viktigare för befolkningen. Inte minst i Visby, som under medeltiden 
var en viktig punkt i Östersjön för bland annat tyska och ryska handelsmän.  

Utvecklingen går starkt framåt men de skriftliga källorna är bristfälliga. Därför är arkeologin och 
de osteologiska analyserna viktiga för vår förståelse för medeltidens befolkning i Visby. Även i de 
fall då skriftliga källor finns är arkeologin viktig då den materiella kulturen och de mänskliga 
kvarlevorna kan berätta en annan historia än det skriftliga källmaterialet (Andrén 1997:14). Vilka de 
var, hur de levde och hur de levde i förhållande till varandra. Vilka rum de rörde sig i, exempelvis 
kyrkobyggnader som S:t Hans, och vilka de var i dessa rum. 
 

1.3.1 Dubbelkyrkorna S:t Hans och S:t Per 
 

Intresset för S:t Hans kyrkoruin i Visby har funnits under en lång period. Sedan slutet av 1800-talet 
har kyrkoruinen varit plats för arkeologiska utgrävningar (Lagerlöf, Svahnström 1984:58). Den mest 
omfattande arkeologiska undersökningen genomfördes dock under åren 1980-1988 med Eric 
Swanström i spetsen. Syftet var att kartlägga S:t Hans och S:t Pers byggnadshistoriska utveckling 
samt hur kyrkorna befann sig i förhållande till varandra. När projektet avslutades 1988 hade ny 
information om platsen på klinten och kyrkornas byggnadshistoria framkommit (Swanström 1980-
88:3).   
 Dateringen av de två kyrkorna är något oklar och varierar mellan olika forskare. Åsikterna skiljer 
sig inte enbart kring de enskilda kyrkornas dateringar utan även kring vilken av dem som uppfördes 
först. Wase (2014:15) benämner S:t Hans som Visbys första församlingskyrka. Det är även till denna 
kyrka de tidiga tyskarna, enligt Wase (2014:9), söker sig för att avge bön och gå i gudstjänst under 
sina affärs- och handelsvisiter i staden. S:t Hans skall ha uppförts i sten som en markering att 
kristendomen slutligen segrat över den tidigare, hedniska tron mellan 1050-1060 (Wase 2014:15). 
Wase menar att S:t Hans var den första av de två kyrkorna och att S:t Per var ett resultat av osämja 
mellan visbytyskar och gotlänningar. S:t Pers församlingskyrka skulle ha uppförts då tyskar, som 
efter att ha mördat gotlänningar år 1157, blev bannade från S:t Hans församling. De blev då 
förpassade till det som tros ha varit Allahelgonakyrkan, platsens enda privatägda kristna kyrka som 
vid tidpunkten stod öde. Denna stenkyrka måste dock ha varit mycket liten för det ökande antalet 
tyskar i södra delen av Visby, därför var det nödvändigt med en större församlingskyrka och S:t Per 
uppfördes omkring 1161 eller något senare (Wase 2010:205). Så småningom bör dock tyskarna åter 
ha välkomnats till S:t Hans kyrkoförsamling då kyrkan finns nämnd i tyska testamenten under 1300-
tal (Wase 2014:18). Wase menar alltså att S:t Hans var den första av de två i vägg i vägg liggandes 
kyrkorna, Yrwing (1978:199) å andra sidan menar att S:t Per är den äldre av de två kyrkorna (Yrwing 
1978:199).  
 Dessa skilda åsikter baseras troligen på S:t Hans och S:t Pers olika byggnadsskeden. Enligt 
Swanström (1980-88:5) byggdes S:t Hans i mellanperioden då S:t Per under senare delen av 1200-
talet byggdes om. S:t Hans, som ju enligt Wase uppfördes 1050-1060, var ursprungligen en mycket 
enkel kyrka utan torn och med den ökande inflyttningen i staden ansågs det nödvändigt att ytterligare 
bygga ut S:t Hans. Istället för att utvidga den ursprungliga kyrkobyggnaden revs den och ersattes med 
en helt ny. Den nya S:t Hanskyrkan tros ha varit färdigställd någon gång omkring 1270 och den äldre 
romanska kyrkan var helt överbyggd (Wase 2014:16). Dateringen av S:t Hans och S:t Per i relation 
till varandra är med andra ord en tolkningsfråga och skiljer sig mellan forskare engagerade i platsen         
 Slutligen revs de båda kyrkorna under åren 1534/1535 på initiativ av länsherre Henrik 
Rosenkrantz. Detta förmodas ha skett på grund av dubbelkyrkornas exceptionella placering i 
förhållande till Visborgs slott. Rosenkrantz fruktade att de två kyrkornas torn skulle användas som 
befästning för kanoner vid en eventuell konflikt och kyrkorna revs (Wase 2010:205).   
	



 9 

1.3.2 Den södra församlingens två läger 
 

S:t Hans och S:t Per, dubbelkyrkor, vägg i vägg nyttjades de som församlingskyrkor, men stod 
medlemmarna i dessa församlingar lika inför gud? Det finns teorier kring hur S:t Hans under senare 
1200-tal, efter ombyggnationen, blev södra Visbys rikare klientels församlingskyrka medan de 
fattigare förpassades till S:t Per (Wase 2010:157). För detta talar även de avgifter 
kyrkoorganisationen krävde av varje församlingsmedlem. En församlingsmedlem vid S:t Hans 
betalade 4 mark medan de tillhörande S:t Per betalade 3 mark (Svahnström 1990:126). Att S:t Hans 
finns nämnt i flertalet tyska testamenten skall även vara ett tecken på kyrkans högre status (Wase 
2014:18). Viktigt att poängtera är dock att S:t Per med sin avgift på 3 mark knappast räknas till stadens 
fattigaste klientel. Avgiften vid S:t Lars och Drotten har dokumenterats till endast 1,5 mark, men det 
fanns även avgiftsfria kyrkor dit stadens fattigaste sökte sig (Svahnström 1990:126).  
 

S:t Hans och S:t Per tros ha haft gemensam kyrkogård för sina församlingsmedlemmar (Lagerlöf, 
Svahnström 1984:60). I den västra delen gravlades tyskar och i den östra gotlänningar. I S:t Hans 
kyrkorum tros dock uppdelningen av gravar ha varit relativt jämn mellan tyskar och gotlänningar 
(Wase 2014:18). Att begravas i kyrkan var till en början förbehållet prästerskapet, de heligaste av 
män, men detta kom att förändras under 1300-1400-tal då även borgare för rätt summa pengar fick 
en gravplats i kyrkan (Svahnström 1990:147f). Avgiften reglerades beroende på hur nära högaltaret 
en person ville bli lagd till sin sista vila. I de fall då det ej var ekonomiskt möjligt att gravläggas i 
kyrkan var det önskvärt att placeras så nära kyrkväggen som möjligt (Svahnström 1990:147f). 
  

Fig. 1. Den röda punkten markerar var i Visbys innerstad S:t Hans och S:t Per funnits. Källa: Google Kartor. 
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2. MATERIAL 

 
Materialet består av nio skelett av vuxna individer från medeltida S:t Hans kyrkoruin i Visby. Sedan 
tidigare finns fler osteologiska studier av sjukliga förändringar i S:t Hans-materialet. Vernersson 
(2015) har i sin kandidatuppsats, Medeltida läkekonst, analyserat 20 individer i syfte att tyda bruket 
av läkekonst i medeltida Visby. Ekholm (2015) analyserade i sin kandidatuppsats, Hälsa och social 
status i medeltida Visby, 20 individers sjukliga förändringar samt genomförde en rumslig analys för 
att studera om social status och hälsa korrelerar på platsen.  
 De studerade gravarna har gravnummer mellan 114 och 144. Materialet är lånat från Gotlands 
Museum och har diarienummer 7498/89 och är nedpackat i lådor. I en låda finns, i de allra flesta fall, 
fler än en individ placerad. Ibland även under ett och samma gravnummer. Materialet plockades ut 
vid Gotlands Museums magasin med handledning av Sabine Sten, professor i osteoarkeologi vid 
Uppsala universitet, Campus Gotland. Kontakten vid Gotlands Museum hölls med magasinansvariga 
Lena Ideström.  
 Analyserna genomfördes i osteologiska laboratoriet vid Uppsala universitet, Campus Gotland, 
under vårterminen 2017. Vidare analyser har även skett på Visby lasarett samt Tandläkarpraktiken i 
Visby. De bendensitetsmätningar som gjorts i samband med detta kandidatarbete är en del av 
professor Sabine Stens forskningsarbete Osteoporos och osteoarthritis, då och nu (Sten 2015).   
 Alla bilder i uppsatsen är tagna av författaren (Elfrida Östlund). 

 
2.1 Avgränsning och urval 
 
Nio skelett har valts ut till den osteologiska analysen. De utvalda individerna består av enbart vuxna. 
Dessa uppvisar vanligtvis fler patologiska förändringar än barn. Könsbedömning är svårare att utföra 
hos unga individer innan puberteten då de ännu inte utvecklat könsskillnader i skelettet. Det är även 
fördelaktigt med vuxna individer eftersom de möjligen kan ha utvecklat framträdande patologiska 
karaktärer passande studiens huvudfråga. De patologiska förändringarna har även varit en specifik 
preferens vid val av material. Individer utan patologiska förändringar har uteslutits i studien. I 
samband med utgrävningen av S:t Hans gjordes generella köns- och åldersbedömningar på materialet 
(Swanström 1980-88). De tidigare bedömningarna kommer ej tas i beaktning.  
 Värt att notera är att en av individerna i detta arbete, grav 131, sedan tidigare är analyserad av 
författaren och Vernersson (2015). Vid tidigare analyser har röntgen aldrig genomförts av svårtolkade 
benelement, därför var individen återigen aktuell för att söka svar på hälsofrågor som tidigare varit 
obesvarade.  
 
 
2.2 Representativitet 
 
Materialet utgrävt vid S:t Hans består av över hundra gravar funna på en äldre kyrkogård, i kyrkans 
kor samt norra tvärskepp (Swanström 1980-88:39). Arbetet har utförts på nio individer med 
gravnummer mellan 114 och 144 från S:t Hans medeltida kyrkoruin, Visby på Gotland. Det 
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analyserade materialet är ett stickprov vilket plockats ut efter specifika preferenser vid Gotlands 
Museums magasin. De nio individerna representerar inte det allmänna hälsoläget hos individerna 
begravna vid medeltida S:t Hans. De representerar heller inte den allmänna ålders- eller 
könsfördelningen på platsen. Ett av kriterierna inför val av material var att alla individer i studien 
skulle ha uppnått vuxen ålder och hade patologiska förändringar. Därför är barn samt tonåringar 
uteslutna ur studien och medelåldern bland de nio individerna något förhöjt.   

 
2.3 Rumslig analys 
 
För att tyda social status på platsen är det nödvändigt att analysera gravplatsen. Detta har gjorts genom 
att studera var gravarna var placerade. Specifikt var de är placerade i förhållande till kyrkobyggnaden. 
Den rumsliga analysen är gjord utefter de beskrivningar som finns i den opublicerade grävrapporten 
(Swanström 1980-1988). 
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3. TEORI 

 
Uppsatsen är kvalitativ och baseras på analysresultat från nio vuxna individer från medeltida S:t Hans 
kyrkoruin i Visby. Utgångsläget är att det i mänskliga kvarlevor är möjligt att spåra individens 
hälsotillstånd. Genom en rumslig analys där gravarnas placering på gravplatsen studeras skall det 
även vara möjligt att diskutera socio-ekonomiska frågor.  
 Uppsatsen är ett tvärvetenskapligt arbete där empiriska resultat kombineras med sociala analyser. 
De osteologiska analyserna där flertalet parametrar - som köns- och åldersbedömning, kroppslängd, 
sjukliga förändringar/trauma - är av betydelse är baserade på naturvetenskapliga forskningsframsteg. 
Dessa analyser är utförda på individnivå och är ej menade att dra några generella slutsatser kring 
populationens hälsa i helhet. Den rumsliga analysen är av socialvetenskaplig karaktär och utformar 
uppsatsens arkeologiska frågeställning. Sedan tidigare arkeologiska undersökningar finns teorin att 
gravplatser i medeltida Sverige varit socialt skiktad. Denna hierarki är möjlig att utläsa genom att 
studera gravnumren i relation till kyrkobyggnaden. Genom att kombinera dessa analyser skapas 
underlag för diskussion kring korrelationen mellan hälsa och social status vid medeltida S:t Hans 
kyrkoruin. 
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4. METODER 

 
Nedan presenteras de metoder som använts i den osteologiska analysen.  
 
4.1 Åldersbedömning 
 

Todd (1920, i White et. al. 2013:394-396-97) där pubisbenets symfysfog (facies symphysialis) 
bedöms. 
 De åldersgrupper som använts genomgående i uppsatsen är utarbetade av Sjøvold (1979). 
 
Adultus: 18-44 år  
Maturus: 35-64 år 
Senilis: 50-79 år 
Adult: +20 år 

 
4.2 Könsbedömning 
 

Vid könsbedömning har Buikstra och Ubelakers (1994) metod där incisura ischiadica major på 
höftbenet bedöms som manlig/kvinnlig beroende på huruvida denna är V-formad eller U-formad. 

 
4.3 Kroppslängdsberäkning 
 

Kroppslängdsberäkning är gjord på lårben (femur), vadben (fibula), armbågsben (ulna) samt strålben 
(radius) i den mån dessa ben funnits att tillgå. Den maximala längden i centimeter på samtliga ben 
har uppmätts för att sedan sättas in i Sjøvolds (1990) formel för respektive benelement.  

 
4.4 Tandhälsa 
 

Tandhälsa har studerats morfologiskt för att sedan jämföras med referensmaterial insamlat genom 
litteraturstudier. En mandibula samt en fristående tand från två olika individer har även studerats av 
tandläkare Björn Lundberg, Visby.  

 
4.5 Skeletala förändringar 
 

Skeletala förändringar har studerats morfologiskt. Dessa har sedan diagnosticerats med hjälp av 
referensmaterial insamlat genom litteraturstudier. Ett mindre antal rörben har även röntgats av 
röntgenläkare Staffan Jennerholm, Visby lasarett, i de fall då detta ansetts nödvändigt för ökad 
förståelse av svårtolkade förändringar. Även mätning av bendensitet har genomförts av tre individers 
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lårben hos Linda Ringbom, koordinator Osteoporosavdelningen, Visby lasarett. Inför besöket 
bestämdes individens precisa ålder, vikt samt kroppslängd efter en mall utarbetade av Sten (2011).  
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5. KÄLLKRITIK 

 
Genom historien har flertalet metoder och tillvägagångssätt utformats för att tyda det förflutna. Ett av 
dessa instrument är osteologiska analysmetoder utarbetade av praktiserande forskare världen över. 
Det är idag möjligt att fastställa kön, ålder och kroppslängd av mänskliga kvarlevor med relativt stor 
säkerhet. Denna uppsats syftar till att tyda sjukliga förändringar i det osteologiska materialet, men 
hur säkra är dessa bedömningar? Och vad berättar de egentligen om individen i fråga? Genom 
patologiska analyser är det möjligt att tolka, diskutera och diagnosticera individen, men viktigt är att 
aldrig dra några förhastade slutsatser kring individens faktiska hälsoläge. En förändring kan tolkas 
som mycket allvarlig och smärtsam av osteologen. Två benelement som under individens liv växt 
ihop uppfattas ofta av osteologen som ett smärtsamt tillstånd, men det är aldrig möjligt att veta hur 
individen upplevde sin skada eller sjukdom. Sjukdomar och deras symtom varierar dessutom mellan 
människor. Olika individer upplever även smärta i olika grad. Därför är det som osteolog möjligt att 
tyda och beskriva sjukliga förändringar och tolka dessa medicinskt, men det är aldrig möjligt att 
bedöma individens faktiska fysiska symtom och hur dessa påverkat individens mentala mående. I 
detta kan osteologen enbart spekulera. Därför är det viktigt att som läsare ha vetskapen att de 
tolkningar som finns i detta arbete är just tolkningar grundade på medicinska och osteologiska 
resultat.   
 Ytterligare källkritiska frågor att ställa vid ett arbete som detta är hur materialet grävts ut samt 
hur det under och efter arbetets gång dokumenterats. Utgrävningen grävdes efter rutsystem och totalt 
35 schakt av varierande storlek med en sammanlagd yta av 477 kvadratmeter grävdes ut. 23 av dessa 
schakt tillhör området S:t Hans och utgör majoriteten av grävningens undersökningsområde 
(Swanström 1980-88:8). Individmaterialet är relativt välbevarat. De sekundära skador som finns hos 
de olika individerna, hög fragmenteringsgrad och liknande, är av sådan karaktär att de mest troligt 
uppstått i och med tafonomiska processer och inte i samband med upptagningen av individerna.  

Till grund för den rumsliga analysen i denna uppsats ligger en opublicerad grävrapport 
(Swanström 1980-88). I övrigt är den skriftliga dokumentationen från utgrävningen ytterst begränsad.  
 Dateringen av kyrkoruinen varierar mellan 1200-talets första hälft eller 1060-1270-tal alternativt 
1140/1270 (Swanström 1980-88:40). Dateringar baseras på S:t Hans utformning samt de myntfynd 
som gjorts i samband med utgrävningen. Inga vetenskapligt utformade provtagningar som C14, 
fosfatprover av jordmån eller dendrokronologisk datering har genomförts. I rapporten dateras platsen 
slutligen till 400-1536 med hänsyn till byggnadshistoria, myntfynd samt fynd av en typisk bildsten 
vilken använts som hällkista vid senare tillfälle (Swanström 1980-88:40; Swanström 1982:79).  
Bildstensfyndet förskjuter dateringen något och ger en skev uppfattning av platsen som kristen mark. 
Någon datering av de individer som plockats upp är omöjlig att bestämma, men dessa bör ha gravlagts 
någon gång mellan 1140-1536 sett till var på området de är placerade.   

Det bör även poängteras att män är överrepresenterade i det analyserade materialet. Detta beror 
mest troligt på att gravnumren härstammar från den del av S:t Hans där män vanligtvis begravdes. 
Detta faktum försvårar diskussioner kring könsskillnader. Diskussionen kring social status påverkas 
inte nämnvärt.  
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6. RESULTAT 

 
Många förändringar är återkommande hos individerna i de olika gravarna, som Schmorl’s noder och 
osteofyter. Antalet sjukliga förändringar varierar mellan de olika individerna. Mer medicinska 
metoder som röntgen och bendensitetsmätningar har gett intressanta resultat om hälsostatus som 
annars inte kunnat erhålla än genom vanlig osteologisk analys. Nedan redovisas de resultat som 
framkommit, individ för individ.  

 
6.1. Grav 114 
 

6.1.1 Kön, ålder och kroppslängd 

Individen i grav 114 bedöms vara av kvinnligt kön med en kroppslängd mellan 150 och 159 cm. Att 
döma av funna skeletala förändringar avled kvinnan efter 60 års ålder och tillfaller gruppen senilis.  
 
6.1.2 Axialskelett 
 

Kvinnans alla kotor finns närvarande i materialet 
och uppvisar överlag en hög grad av pitting och 
osteofyter. De flesta förändringarna i kotraden 
finns i kvinnans nackkotor (vertebrae 
cervicales). Ringkotan (atlas) uppvisar en glipa i 
fussioneringen av ventralbågarna samt mindre 
osteofyter. Tappkotans (axis) kotbågar har aldrig 
fussionerat, någonting som vanligtvis sker i 4-5 
års ålder. Förändringen bedöms vara spina bifida 
atlantis (fig. 2). Det finns även två stycken 
håligheter bredvid ledytan, en på vardera sida, på 
tappkotan. Hos nackkota 3, 4, 5, 6 och 7 finns osteofytbildning. 5, 6 och 7 är hårdare drabbade med 
mycket kraftig osteofytbildning samt tecken på bendestruktion (fig. 3). Ländkota 5 (vertebrae 
lumbales V) är drabbat av osteofyter. Kvinnans korsben (sacrum) uppvisar även spina bifida occulta 
då de två sista sakralkotorna aldrig fussionerat (fig. 4). Vidare finns hos korsbenet även osteofyter i 
leden mot ländkota 5 samt ligamentum flava.  

Även i bröstkorgen finns förändringar. Två revben (costae) är drabbade av kraftiga osteofyter på 
ledytan mot bröstkotorna. Höger nyckelben (clavicula) har osteofyter i både den laterala och mediala 
leden, medan det vänstra nyckelbenet har osteofyter enbart i den laterala leden. Osteofyter ses även 
på kvinnans bröstben (sternum) i lederna mot revbenen. I materialet ses även en förbenad brosktapp 
vid bröstbenet vilket ytterligare talar för att kvinnan avlidit i för perioden hög ålder. 

Fig. 2. Grav 114. Spina bifida atlantis, tappkota.  
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6.1.3 Övre extremiteter 
 

Eburnation, då ben skavt mot ben på grund av eliminerade leddiskar, ses på strålbenet (radius), 
båtbenet (schaphoideum), trapetsbenet (trapezium), trapetslika benet (trapezoideum) samt 
mellanhandsben I (metacarpus I) på höger sida. Det trapetslika benet är illa tilltygat och ser 
deformerat ut med kraftiga osteofyter och pitting. Även mellanhandsben I är drabbat av kraftiga 
osteofyter. De funna förändringarna, eburnation samt osteofyter, talar för att kvinnan lidit av artros 
(Baxarias, Herrerín 2008: osteoarthritis 1, 6, 16, 26). 
 
6.1.4 Nedre extremiteter 

Höger och vänster lårben (femur) samt skenben (tibia) är mycket lätta i vikt. Dessvärre missades detta 
inför bendensitetsmätningarna. Detta skulle möjligtvis kunna vara ett tecken på att individen lidit av 
benskörhet (osteoporosis). Därför vore framtida osteoporosmätningar av individen önskvärt. Denna 
diagnos passar in speciellt bra på grund av kvinnligt kön samt den höga åldern. Höger och vänster 
lårbens leder distalt är drabbade av osteofyter vilka löper som ett band på vardera sida. På höger led 
finns även två stycken benknappar på ledytan mot knäskålen (patella). På höger och vänster 
lårbenshals, under ledhuvudet, finns gropbildningar medialt tillsammans med osteofyter och 
exostoser.  
 
6.1.5 Gravens placering 

Kvinnan begravdes i S:t Hans norra tvärskepp i en träkista som i sin tur var placerad i en äldre 
hällkista. Begravningen tog enligt grävrapporten plats under kyrkans brukningstid (Swanström 1980-
88:63). 

 
6.2 Grav 119 
 

6.2.1 Kön, ålder och kroppslängd 
 

Individen i grav 119 bedöms vara av manligt kön med en kroppslängd mellan 173-181 cm. Mannen 
blev 44-50 år och tillfaller åldersgruppen maturus.  
 

Fig. 3. Grav 114. Nackkotor 3-7. Kraftig 
osteofytbildning, speciellt nackkota 5-7.  

Fig. 4. Grav 114. Spina bifida occulta.  
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6.2.2 Axialskelett 

Av kotraden finns enbart ländkotor bevarade. Ländkota 2 (L2) samt III (L3) uppvisar 
osteofytbildning. Ländkota 1, 2 och 3 har även förbenade ligament, så kallat ligamenta flava. 
 
6.2.3 Övre extremiteter 

Inga sjukliga förändringar påträffas.  
 
6.2.4 Nedre extremiteter 

Hos de nedre extremiteterna identifieras enbart en sjuklig förändring. På vänster höftben (coxae), vid 
ledytan mot korsbenet (sacrum), syns en större osteofytbildning. Den är speciellt tydlig vid ledytans 
kanter. 
 
6.2.5 Gravens placering 

Mannen begravdes i en träkista vilken var placerad i en hällkista, i S:t Hans norra tvärskepp. Enligt 
grävrapporten ägde begravningen rum under kyrkans brukningstid (Swanström 1980-88:64). 

 
6.3 Grav 120 
 
6.3.1 Kön, ålder och kroppslängd 

Individen i grav 120 bedöms vara av manligt kön med en kroppslängd mellan 172 och 179 cm. Att 
döma av symfysfogens struktur dog mannen i åldern 27-30 och tillfaller åldersgruppen adultus.  
 

6.3.2 Axialskelett 

Sjukliga förändringar i form av osteofyter syns hos ländkota 4 (L4) och ländkota 5 (L5). Dessa 
uppvisar även ligamenta flava.  
 

6.3.3 Övre extremiteter 

Inga sjukliga förändringar påträffas.  
 

6.3.4 Nedre extremiteter 

På vänster och höger höftben syns vid ledytan mot korsbenet benpåväxter i form av taggar. Denna 
förändring är tydligast på vänster höftben.  
 Höger och vänster lårben uppfattas som något tyngre än normalt. Detta skulle möjligtvis kunna 
bero på onormal benbildning. På lårbenskulan har gropbildningen (fovea) i princip växt igen helt. 
Detta skulle möjligtvis kunna bero på individens ringa ålder och den låga graden förslitning av höft- 
och lårbenskulan.  
 På vänster och höger vadben (fibula) finns osteofytbildning.  
 Även i foten hittas sjukliga förändringar. Mellanfotsben V (metatarsal V) har en mycket spetsig 
benpåväxt som löper dorsalt på ledytan. Hos fyra falanger hittas även osteofyter samt exostoser.  
 Bendensitetsmätning har genomförts av mannens två lårben. Nedan följer bedömningen Maria 
Sääf (med doktor, överläkare vid Osteoporosmottagningen, Visby lasarett, 2017-04-24) gjort: 
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1: Man  nr 120, 41 år, längd 178 cm, vikt 68 kg 
 

Höger lårbenshals  
Z-score (SD-avvikelse från medelvärdet för jämnåriga)  +2,2  
Procent av medelvärdet för jämnåriga män                             135% 

Höger totalhöft 
Z-score     +1,9 
Procent av medelvärdet för jämnåriga män  128% 

Vänster lårbenshals 
 Z-score     +2,0 

Procent  av medelvärdet för jämnåriga  män     133% 
 

Vänster totalhöft 
 Z-score     +2,2 

Procent av medelvärdet för jämnåriga män  133% 
 

Med rissäckar vid sidorna av mätområdet höger höft blev värdet i lårbenshals 5% lägre och i 
totalhöft 3% lägre  
 
Slutsats: Patienten hade c:a 30% högre bentäthet i höften jämfört med en nutida jämnårig manlig 
referenspopulation. 

 
6.3.5 Gravens placering  

Mannen begravdes i en träkista i S:t Hans norra tvärskepp. Enligt grävrapporten begravdes 
mannen här under kyrkans brukningstid (Swanström 1980-88:65). 

 
6.4.1 Grav 131 
 
6.4.2 Kön, ålder och kroppslängd 

Individen i grav 131 bedöms vara av manligt kön med en kroppslängd mellan 170 och 178 cm. 
Mannen blev 35-45 år gammal och tillfaller åldersgruppen maturus. 
 

6.4.3 Axialskelett 

Axialskelettet är till stor del fragmenterat och 
svåridentifierat. Endast en hel kota tillhörande 
individen har hittats. Kranialt på ländkota 3 (L3) 
hittas Schmorl’s noder (fig. 5). 
	

6.4.3 Övre extremiteter 

Inga sjukliga förändringar påträffas.  
 

6.4.4 Nedre extremiteter 

Höger och vänster skenben och vadben har röntgats 
vid Visby lasarett. Röntgenläkare Staffan 
Jennerholm med medarbetare genomförde röntgen. 
Dessa bedömdes först genom osteologiska analyser 
av författaren och inför röntgen formulerades 
frågeställningar till röntgenläkare Staffan 
Jennerholm: 
 
 
 

Fig. 5. Grav 131. Ländkota 3, Schmorl’s noder.  
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• Är höger skenben drabbat av en fraktur? (fig. 6)  
• Är höger vadben drabbat av en fraktur? (fig. 8)  
• Eller är höger skenben drabbat av periostitis/osteomyelitis (benhinne- och 

benmärgsinflammation)? (fig. 7) 
• Är vänster skenben och vadben (sammanväxta) drabbade av periostitis/osteomyelitis? (fig. 

9, 10) 
 
Nedan följer den bedömning röntgenläkare Staffan Jennerholm gjort (e-post, röntgenläkare Staffan 
Jennerholm, 2017-05-03): 

Höger ben: Helt läkt fraktur i tibila. Frakturen läkt med närmare 2 cm förkortning, utan 
vinkelfelställning. Troligen även fraktur i fibula, som i så fall läkt utan felställning. Reaktion i 
periostet i fibula som kan orsakats av infektion,  periostit/osteomyelit. 

Vänster ben: Sannolikt har det varit frakturer även här, i så fall äldre än i höger ben. I tibia distalt, 
där det finns en onaturlig bukt/breddökning. I fibula finns en längsgående struktur som talar för läkt 
fraktur. Det ses ingen felställning. De utbredda periostala förändringarna och även i märghålan i 
både tibia och fibula torde vara orsakade av utbredd osteomyelit, sannolikt utläkt. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
De osteologiska bedömningarna stämde bra överens med resultaten som framkom i och med 
röntgen (fig. 11 och 12). Utöver tidigare bedömning framkom att även vänster ben varit drabbat av 
frakturer. Vid osteomyelitis/periostitis finns ofta en cloaka, alltså ett utgångshål för varbildning, 
men någon sådan finns ej i vänster ben. Detta kan möjligtvis bero på nybildning av ben som fyllt 
igen cloakan (e-post, röntgenläkare Staffan Jennerholm, 2017-05-03).   
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Individ 131. Fraktur i höger skenben.  

Fig. 7. Individ 131. Höger vadben. Reaktionen på ytan 
av benet tros bero på osteomyelitis/periostitis. Alltså 
benmärgsinflammation/benhinneinflammation. 
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Fig. 8. Individ 131. Höger vadben. Utläkt, mindre fraktur.  

Fig. 9. Individ 131. Sammanväxta skenben och vadben, vänster ben. Ett resultat av osteomyelitis/periostitis, 
alltså benmärgsinflammation/benhinneinflammation.  
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Fig. 10. Grav 131. Vadbenets yta är starkt påverkad av osteomyelitis/periostitis.  

Fig. 11. Individ 131. 
Röntgenbilder av 
höger vadben/skenben. 
Utläkt fraktur i 
skenben samt utläkt 
mindre fraktur och 
periostitis/osteomyeliti
s i vadben. Staffan 
Jennerholm, Visby 
lasarett.   
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6.4.5 Gravens placering 

Mannen begravdes i en hällkista i S:t Hans norra tvärskepp. Enligt grävrapporten skall detta ha skett 
under kyrkans brukningstid (Swanström 1980-88:67).  

 
6.5 Grav 134  
 
6.5.1 Kön, ålder och kroppslängd 
 

Individen i grav 134 bedöms vara av manligt kön med en kroppslängd mellan 175 och 185 cm. 
Mannen blev 35-44 år gammal och tillfaller åldersgruppen maturus. 

Fig. 12. t.v. Individ 131. 
Röntgenbilder av vänster 
skenben/vadben sammanväxta som 
en följd av utläkt 
periostitis/osteomyelitis. Även 
mindre frakturer. Staffan 
Jennerholm, Visby lasarett. 
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6.5.2 Axialskelett 
 

I materialet finns en underkäke (mandibula) samt fragment av överkäken (maxilla) med flera tänder 
in situ. Mandibula har ett mycket kraftigt bett vilket ytterligare bekräftar könsbedömningen man. Hög 
grad av tandslitage i både över- och underkäke. Tandsten finns hos alla tänder både i under- och 
överkäke. Enligt privatpraktiserande tandläkare Björn Lundberg (muntligt 2017-04-26) finns en 
generell sänkning av benkanten i underkäken och detta skulle då bero på pågående tandlossning. 
Tandlossning orsakas oftast av en inflammation vid rothinnan (Borrman, Sagne 2009:86). Vid första 
oxeltanden (Molar 1), på båda sidor av underkäken, syns furkationsinvolvering, det vill säga att 
bennedbrytningen har blottat området där rötterna delar sig (fig. 13 och 14). Båda oxeltänderna 
(Molar 2) visar en tendens till tandlossning men den har ej pågått lika länge som hos Molar 1 (muntligt 
privatpraktiserande tandläkare Björn Lundberg 2017-04-26). Emaljen på hörntanden (Canini 1) i 
överkäken, vänster sida, visar tydliga förändringar vilka tolkats som emaljhypoplasi av linjär typ. 
Emaljhypoplasi syns som horisontella parallella linjer på den drabbade tanden och är ett resultat av 
näringsbrist eller trauma under en eller fler perioder under en individs liv (Dellborg, Lingström, 
Borrman 2009:54). 
 

I kotraden finns typiska förändringar i form av osteofyter och Schmorl’s noder (fig. 17). 17 
kotor uppvisar taggiga utskott, så kallade ligamenta flava (fig. 16). 

Fig. 13. Individ 134. Sänkt benkant, underkäke. Påbörjad tandlossning, höger M1. Tandsten synligt.  
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Fig. 14. Individ 134. Sänkt benkant, höger underkäke. Påbörjad tandlossning.  

Fig. 15. Individ 134. fragment av höger överkäke, tandsten.  
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6.5.3 Övre extremiteter 

Inga sjukliga förändringar påträffas.  
 

6.5.4 Nedre extremiteter 

Lårbenen uppskattas vara något lätta i vikt i jämförelse med andra undersökta individer. 
Bendensitetsmätningar har genomförts av mannens två lårben. Nedan följer bedömningen Maria Sääf 
(med doktor, överläkare vid Osteoporosmottagningen, Visby lasarett, 2017-04-24) gjort:  

	
	

 

Fig. 16. Individ 134. Förbenade ligament (ligamenta flava) på bröstkota.  

Fig. 17. Individ 134. Schmorl’s noder, ländkotor. 
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2: Man nr 134, 51 år, längd 180 cm, vikt 68 kg 
 

Höger lårbenshals  
Z-score (SD-avvikelse från medelvärdet för jämnåriga)  +/- 0 
Procent av medelvärdet för jämnåriga män                          99% 

Höger totalhöft 
Z-score     -0,3 
Procent av medelvärdet för jämnåriga män  95% 

Vänster lårbenshals 
 Z-score     +0,4 

Procent  av medelvärdet för jämnåriga  män     106% 
 

Vänster totalhöft 
 Z-score     +0,2 

Procent av medelvärdet för jämnåriga män  103% 
 
 Med rissäckar vid sidorna av mätområdet höger höft blev värdet i lårbenshals 5% 
 lägre och i totalhöft 4% lägre 
 

Slutsats: Patienten hade bentäthet i höften på samma nivå som en nutida jämnårig manlig 
referenspopulation 

 
6.5.5 Gravens placering  

Mannen begravdes i en träkista på den äldre kyrkogården i anslutning till norra tvärskeppets östra 
vägg (Swanström 1980-88:68). 

 
6.6 Grav 135 
 
6.6.1 Kön, ålder och kroppslängd 

Individen i grav 135 är mycket svårbedömd. Detta beror på den höga graden fragmenterade och 
saknade benelement. Kroppslängd och ålder har ej varit möjligt att bedöma. Individen i grav 135 är 
av manligt kön. Mycket få skeletala förändringar har hittats. 
 

6.6.2 Axialskelett 

Enligt privatpraktiserande tandläkare Björn Lundberg (muntligt 2017-04-26) finns mesialt på första 
oxeltanden (Molar 1) karies. Vidare studier av individens tandhälsa har ej varit möjlig p.g.a. saknade 
tänder.   
 Osteofyter har identifierats på en ländkota (L2). 
 

6.6.3 Övre extremiteter 

Inga sjukliga förändringar påträffas. Hårt fragmenterat.   
 

6.6.4 Nedre extremiteter 

De nedre extremiteterna är mycket fragmenterade och många av dess benelement saknas. I materialet 
hittas en phalang III (ph 3) med osteofytbildning vid ledytan. 
 

6.6.5 Gravens placering  

Mannen begravdes i en träkista på den äldre kyrkogården i anslutning till norra tvärskeppets östra 
mur (Swanström 1980-88:68). 
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6.7 Grav 136 
 
6.7.1 Kön, ålder och kroppslängd 

Individen i grav 136 är av manligt kön i åldern 20-21. Kroppslängd ej varit möjlig att mäta på grund 
av avsaknad av hela lårben. Vid val av material upplevdes mannens lårben som onormalt böjda och 
plockades ut för studien. Detta uteslöts vid ett senare tillfälle men individen har trots detta inkluderats 
i studien. 
 

6.7.2 Gravens placering 

Mannen begravdes i en träkista på den äldre kyrkogården (Swanström 1980-88:68) 

 
6.8 Grav 138 
 
6.8.1 Kön, ålder och kroppslängd 

Individen i grav 138 bedöms vara kvinna med en kroppslängd mellan 158 och 167 cm. 
Åldersbedömningen är något osäker men kvinnan bedöms vara strax över 20 år gammal och tillfaller 
åldersgruppen adult. 
 

6.8.2 Axialskelett  

Inga sjukliga förändringar påträffas.  
 

6.8.3 Övre extremiteter 

Inga sjukliga förändringar påträffas.  
 

6.8.4 Nedre extremiteter 

Höger höftben har vid ledskålen en bentagg. Denna bentagg bedöms vara ligamentum transversum 
acetabuli. I allvarliga fall kan denna bentagg löpa rätt över ledskålen och kapsla in lårbenshalsen. 
Denna bentagg är dock kortare och löper över knappt halva ledskålen (fig. 18).  
 Skenbenen samt lårben är mycket lätta i vikt. Bendensitetsmätning av kvinnans lårben har 
genomförts. Nedan följer bedömningen utförd av Maria Sääf (med doktor, överläkare vid 
Osteoporosmottagningen, Visby lasarett, 2017-04-24):  

 
 
3: Kvinna 45 år, Längd 165 cm, 59 kg 

 
Höger lårbenshals  

Z-score (SD-avvikelse från medelvärdet för jämnåriga)  +/- 0 
Procent av medelvärdet för jämnåriga kvinnor                        100% 

Höger totalhöft 
Z-score     -0,8 
Procent av medelvärdet för jämnåriga kvinnor  88% 

Vänster lårbenshals 
 Z-score     -0,5 

Procent  av medelvärdet för jämnåriga  kvinnor    92% 
 

Vänster totalhöft 
 Z-score     -0,6 

Procent av medelvärdet för jämnåriga kvinnor  91% 
 

Med rissäckar ovanpå eller vid sidorna av mätområdet höger höft blev värdet i lårbenshals högst 8% 
lägre och i totalhöft 4% lägre 
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Slutsats: Patienten hade bentäthet i högra höften på samma nivå som en nutida jämnårig kvinnlig 
referenspopulation och i vänstra höften 8-9% lägre än medelvärdet för åldern. Värdet ligger inom den 
normala variationen, som mest 0,6 SD under  medelvärdet för åldern.  
 
(Ett värde som avviker mer än 2 SD under medelvärdet för åldern betraktas som onormalt lågt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
6.8.5 
Gravens placering 
 
Kvinnan begravdes i S:t Hans norra tvärskepp. Några spår efter trä- eller hällkista finns ej. Kvinnan 
begravdes enligt grävrapporten under kyrkans brukningstid (Swanström 1980-88:69 

 
6.9 Grav 144 
 

6.9.1 Kön, ålder och kroppslängd 

Individen i grav 144 är svårbedömd vad gäller ålder, kroppslängd och kön. Alla nedre extremiteter 
fattas vilket omöjliggör en längdberäkning. Det omöjliggör även köns- och åldersbedömningen på 
grund av frånvarande höftben. De benelement som finns är fussionerade och individen får ändå 
bedömas som vuxen.  
 

6.9.2 Axialskelett 

Alla sjukliga förändringar finns i axialsketettet och är centrerade till individens ryggkotor. På bröst- 
och ländkotor syns ligamenta flava. Schmorl’s noder och osteofyter finns närvarande på flertalet av 
individens kotor. Tecken på ett möjligt diskbråck finns, ländkota. Ett diskbråck uppträder liknande 
Schmorl’s noder som en gropbildning. Skillnaden är att vid ett diskbråck rinner nucleus pulposus ut 

Fig. 18. Individ 138. Ligamentum transversum acetabuli. Bentagg vid höger 
ledskål, höftben.  
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över kotkroppen. Denna gropbildning synes gå ut över kanten mot kotbågarna.  
 I övrigt syns även osteofyter på två revbens ledytor mot bröstkotorna. 
 

6.9.3 Övre extremiteter 

Inga sjukliga förändringar påträffas.  
 

6.9.4 Nedre extremiteter 

Inga sjukliga förändringar påträffas.  
 

6.9.5 Gravens placering  

Kvinnan har gravlagts i S:t Hans norra tvärskepp under kyrkans brukningstid. Några spår efter trä- 
eller hällkista finns ej (Swanström 1980-88:69). 
 
 
Tab. 1. Gravarnas placering i relation till ålder och kön.  
 

Gravnummer Kön Ålder Äldre gravplatsen Norra tvärskeppet i 
nya S:t Hans 

Spår efter kista 

114 Kvinna 60+  X träkista + hällkista 

119 Man 44-50  X träkista + hällkista 

120 Man 27-30  X träkista 

131 Man 35-45  X hällkista 

134 Man 35-44 X  träkista 

135 Man (20+) X  träkista 

136 Man 20-21 X  träkista 

138 Kvinna (20+)  X -  

144 Obestämd (20+)  X - 
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Tab. 2. Sammanfattande tabell 
 

Gravnummer Längd Kön Ålder Patologi Övrigt 

114 154,75 
+/- 
4.84 

K 60+ Osteofyter kotor, rörben, revben, 
bröstben 
Exostoser rörben  
Eburnation handben + radius 
Schmorl’s noder  
Pitting rörben 
Spina bifida occulta 
Spina bifida atlantis  
Glipa fussionering atlas 
Artros 

Välbevarat 
Alla kotor närvarande 
Ej kranium 
 

119 177,25 
+/- 
4,52 

M 44-50 Osteofyter L2, L3 
Ligamenta flava L1, L2, L3 
Osteofyt coxae 

Ej kranium 

120 175,86 
+/- 4,3 

M 27-30 Benpåväxt MT V 
Osteofyter phalanger 
Exostoser phalanger 
Hög vikt femur 
Osteofyter fibula 
Osteofyter L4 
Ligamenta flava 
Benpåväxt coxae (led mot sacrum) 

Ej kranium.	
Bendensitetsmätning 
genomförd vid Visby 
lasarett.  

131 174 +/- 
4,49 

M 35-45 Schmorl’s noder 
Fraktur tibia dx 
Möjlig periostitis samt fraktur fibula dx 
Periostitis/osteomyelitis tibia+fibula sin 
Exostoser phalang III fot, möjlig 
inflammation eller trauma.  

Välbevarat 
Få kraniumdelar 
Tibia + fibula dx/sin, 
genomgått röntgen, Visby 
lasarett 

134 180 +/- 
4.82 

M 35-44 Tandsten 
Tandslitage 
Tandlossning 
Emaljhypoplasi 
Schmorl’s noder vertebrae 
Ligamenta flava vertebrae 
Osteofyter vertebrae 
Femur lätta i vikt 

Kranium 
Bendensitetsmätning 
utförd vid Visby lasarett 
 

135 -  M (20+) Karies M1 
Osteofyt ph 3 

Ej kranium 

136 - M 20-21 -  Ej kranium 
138 168 +/- 

4,82 
K (20+) Ligamentum transversum acetabuli, 

coxae dx 
Tibia lätt i vikt  

Sköra ben  
Vertebrae fragmenterat 
Ej kranium 
Ålder bedömd efter 
fussionerat höftben 
Bendensitetsmätning av 
lårben genomförd vid 
Visby lasarett 

144 - - (20+) Ligamenta flava lu och th 
Osteofyter kotor 
Pitting 
Schmorl’s noder 
Möjligt diskbråck 
Osteofyter revben 

Alla nedre extremiteter 
fattas.  
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Fig. 19. Stapeldiagram över åldersfördelning. Åldersgrupperna är utarbetade av Sjøvold (1979). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Fig. 20. Stapeldiagram över könsfördelning i det undersökta materialet. 
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7. DISKUSSION OCH TOLKNING 

 
 

7.1 Ålders- och könsfördelning   
 
Ett av kriterierna vid urval av material var att alla individer skulle ha uppnått vuxen ålder. Detta 
försvårar en diskussion kring medellivslängd där även barnadödligheten spelar stor roll. 
Skelettmaterialet speglar alltså inte medellivslängden hos de begravna vid S:t Hans. Studiens knappa 
omfång med nio individer speglar nödvändigtvis heller inte den generella medellivslängden hos de 
vuxna vid medeltida S:t Hans kyrkoruin. Resultaten talar dock för att de nio individerna uppvisar en 
viss representativitet i jämförelse med samtida studier av liknande samtida platser i övriga Sverige. 
De undersökta individerna är ett komplement till tidigare och framtida analyser av S:t 
Hansmaterialet. 	
	 En spridning bland åldersgrupperna är synligt i det analyserade materialet. Maturus utgör den 
största åldersgruppen med tre individer (119, 131, 134). Adultus är den näst största gruppen med två 
individer (120, 136) och ytterligare tre individer har bedömts till adult, alltså +20 år, då de varit 
mycket svårbedömda på grund av inkompletta eller saknade benelement (135, 138, 144). Studiens 
enda senilis utgörs av kvinnan i grav 114. Majoriteten av individerna har med andra ord aldrig upplevt 
sin 60-årsdag, fåtalet av dem har levt längre än 45 år. I medeltida material är yngre vuxna, 20-45 år, 
vanligen den största åldersgruppen. I medeltida Lund dog två tredjedelar av de vuxna innan de uppnått 
40 års ålder (Arcini 1999:55). Även i  medeltida Åhus utgör individer i 20-39 års ålder den största 
åldersgruppen (Arcini 2003:41, 43) och vid medeltidskyrkan S:t Per i Skara är den största gruppen 
vuxna mellan 20-45 år (Vretemark 2010:26). Ekholm (2015:22) har i sitt material från S:t Hans fem 
individer vilka tros ha avlidit innan 45 års ålder.     
 Åldersfördelningen i Lund, Skara och Åhus stämmer bra överens med de resultat som 
framkommit i detta arbete. I likhet med nämnda platser har majoriteten, fem individer, aldrig blivit 
45 år fyllda. Huruvida detta speglar den allmänna åldersfördelningen av de vuxna vid S:t Hans får stå 
osagt, men de nio individerna påvisar ändå en viss representativitet i jämförelser med samtida 
material. 	
	 Som tidigare nämnts är kvinnan i grav 114 materialets enda individ i det äldre spannet, senilis. 
Ett resultat i linje med analyser av Lundmaterialet där enbart 7% av de analyserade individerna blivit 
äldre än 60 år (Arcini 1999:55).    
 Hur kommer det sig då att människorna i studien - i en tid då hjärt- och kärlsjukdomar, cancer 
och övervikt var långt mer sällan förekommande än i dagens moderna samhälle - avled i sådan låg 
ålder? Något definitivt svar på frågan finns inte, men teorier florerar bland forskare. En förklaring 
skulle kunna vara att osteologiska metoder utformade för åldersbedömning helt enkelt inte håller 
måttet vid analyser av äldre vuxna. Arcini (1999:157) menar att de osteologiska metoderna möjligtvis 
underskattar de vuxna individernas kronologiska ålder. Detta skulle kunna vara en förklaring till 
varför majoriteten av de nio analyserade individerna bedömts till yngre vuxna. Sett till de konstanta 
resultaten i samtida studier, där individer mellan 20-45 år dominerar, är detta scenario dock mindre 
troligt. En sådan förklaring hade varit mer trovärdig om individerna i materialet konstant hamnat i 
överkant, alltså bedömts till en ålder mellan 40-60. I denna studie har majoriteten vid 
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åldersbedömning hamnar i det yngre spannet, mellan 20/35-45 år.    
 År 1350 bröt pesten ut i Visby och skördade omkring 8000 offer (Svahnström 1990:55). 
Sjukdomsförloppet var snabbt över. En individ drabbad av lungpest avled inom några få timmar efter 
inkubationstiden (Arcini 1999:156). En akut sjukdom lämnar inga synliga spår i människans skelett 
och är därför inte synlig vid osteologiska analyser (idem.). Pesten skonade ingen, ung som gammal 
fick sätta livet till. Att pesten skulle vara en orsak till de dominerande yngre vuxna i materialet går ej 
att utesluta. Detta har även diskuterats som en möjlig orsak till den låga åldern av  bland annat Arcini 
(1999:156) och Ekholm (2015:29).     
 Tre av individerna i det analyserade materialet har grävts upp på den gamla kyrkogården, alltså 
den kyrkogård som brukades av S:t Hans församling innan uppförandet av den nya S:t Hans. Sex 
individer har hittats i nya S:t Hans norra tvärskepp, alltså i kyrkobyggnaden. Denna iakttagelse manar 
till fördomar kring hur samhällets välbeställda, alltså de begravna i nya S:t Hans norra tvärskepp, bör 
ha blivit äldre än de, förmodat mindre välbeställda, begravna på den äldre kyrkogården. I detta fall är 
ingen åldersdifferentiering synlig mellan de två grupperna utan de har avlidit i liknande åldrar, 
bortsett från en individ från den äldre kyrkogården som avlidit i så ung ålder som 20-21 år (se tab. 
2). Dessa resultat stämmer bra överens med Arcinis studie av åldersfördelning i Lundmaterialet, där 
någon åldersdifferentiering mellan de begravna i och utanför Trinitatiskyrkan ej är synlig (Arcini 
1999:55).    
 Vad gäller könsfördelningen bland de nio individerna från S:t Hans är män överrepresenterade. 
Dessa är i studien sex individer till antalet. Även Ekholm (2015:29) och Vernersson (2015:18) har i 
sina undersökningar av S:t Hansmaterialet sett en överrepresentation av män.    
 Av de sex männen i materialet har tre begravts i nya S:t Hans norra tvärskepp under 
brukningstiden, tillsammans med studiens två kvinnor och en individ vilken varit svårbedömd. Övriga 
tre män är begravna på den äldre kyrkogården öster om nya S:t Hans norra tvärskepp (se tab. 2). I 
förhållande till den äldre romanska kyrkan ligger de tre männen från den äldre kyrkogården i den 
södra delen, vilket överensstämmer väl med tidigare studier av medeltida gravplatser. Män har enligt 
forskning varit placerade på kyrkans södra kyrkogård och kvinnor i norr (Jonsson 2009:49; Vretemark 
2014:138). En överrepresentativitet av män i materialet förklaras alltså med att dessa härstammar från 
den del av kyrkogården där män vanligen lades till sin sista vila.    
 Denna könsuppdelning tycks dock inte gälla de sex individerna begravna i det norra tvärskeppet 
under nya S:t Hans brukningstid. Där finns enligt de osteologiska resultaten både män och kvinnor. 
Möjligen spelade könet mindre roll vid gravläggning i kyrkan och individens sociala ställning var av 
större betydelse. Därför syns ingen könsdifferentiering i S:t Hans norra tvärskepp i denna studie.  

 
7.2 Sjukliga förändringar 
 
Viktigt att poängtera vid diskussionen av sjukliga förändringar är att de nio undersökta individerna 
omöjligt speglar det generella hälsoläget vid S:t Hans. Detta är tydligt vid en jämförelse med Ekholms 
(2015) och Vernerssons (2015) studier av S:t Hans där långt fler varierande förändringar upptäckts. 
Exempelvis är förekomsten av metaboliska förändringar i form av cribra orbitalia och porotic 
hyperostosis ej identifierade bland de nio individerna, men syns i fler fall hos Ekholm (2015:25). 
Förekomsten av sjukliga förändringar hade troligtvis sett annorlunda ut om studien omfattat fler än 
nio individer. Även överrepresentationen av män är problematisk då det försvårar diskussioner kring 
differentieringar i sjukliga förändringar mellan könen.  

Vanligast förekommande i materialet är degenerativa förändringar samt ledförändringar. Dessa 
förknippas med stigande ålder och belastning av kroppen. De syns i materialet i form av osteofyter, 
exostoser och Schmorl’s noder hos sju av nio individer (se tab. 2). Schmorl’s noder uppstår vanligast 
i unga år medan kotkroppen fortfarande är mycket porös (Kjellström 2003:86). Osteofyter kan 
uppkomma av fler anledningar. De kopplas bland annat till inflammatoriska ledförändringar som 
artros och reumatism men kan uppstå som ett resultat av allmän kroppsbelastning när ben behöver 
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kompensera en stressad led (Kjellström 2003:32, Roberts 2009:158; Robert, Manchester 2012:135). 
Osteofyter är vanligast i ryggraden men syns även hos övriga benelement som långa rörben, fot- och 
handben och höftben (se tab. 2).  

Hos den oidentifierade individen i grav 144 finns även en gropbildning i en obestämd ländkota 
vilken tolkats som diskbråck. Ett diskbråck syns som en gropbildning i kotkroppen för att sedan löpa 
ut över ledkanten, vanligen mot kotans foramen (Baxarias, Herrerín 2008: Local pathology 1). Ett 
diskbråck uppstår som ett resultat av upprepade rörelser eller mekanisk stress, men kan även bero på 
en stillasittande livsstil som resulterat i övervikt och kan även vara ärftligt (idem). Skadan är ett 
typexempel på en förändring med mycket varierande grad symtom och styrs av hur allvarligt 
diskbråcket är. Vid ett smärtsamt diskbråck buktar leddisken mot ryggmärgen eller ryggradens nerver 
(idem). Om skadan varit allvarligt kan individen möjligen ha blivit rörelsehindrad under en period, 
då i huvudsak på grund av smärta vid specifika rörelser. I ett mindre allvarligt fall kan skadan gå 
obemärkt förbi. Hur individ 144 upplevt skadan är omöjligt att redogöra för eftersom benelementet 
inte visar hur allvarligt diskbråcket varit.  

Ligamentum flava, förbenade ligament i ryggraden, är en återkommande degenerativ förändring 
och syns hos fyra individer (se tab. 2). Dessa yttrar sig som taggiga utskott i kotans foramen (se fig. 
16). Hos individ 134 syns förändringen i 17 kotor jämfört med övriga individer där enbart fåtalet 
kotor är drabbade. Ligamenten är menade att bibehålla ryggradens elasticitet, alltså kontrollera 
rörelser (Boncal 2014:10). När dessa förbenas kan individen drabbas av neurologiska symtom som 
huvudvärk och nackvärk. Hållningen försämras och exempelvis nackens rörelsemönster förändras 
(Boncal 2014:36). Förbeningen av ligamenten tros bero på biomekanisk stress, stigande ålder, trauma 
eller upprepad böjning av ryggraden. Exempelvis kan tunga lyft och upprepad belastning av 
ryggraden bidra till bildandet (Boncal 2014:36, 81-82). Individ 134 från S:t Hans tycks ha varit en 
man med ett mycket tungt arbete där ryggraden stressats. Hållningen kan ha varit dålig, nacken gjort 
ont och ryggen varit stel på grund av ett långt yrkesliv som exempelvis byggare eller hamnarbetare.  

Kvinnan i grav 114 är materialets äldsta individ, något som avspeglas i skelettmaterialet. Kvinnan 
uppvisar i nackkotor minskat avstånd i leden och kraftig osteofytbildning, eburnation samt 
deformation av handben koncentrerade till höger sida samt osteofyter på vänster lårbens kondyler. 
Detta tyder på att kvinnan lidit av artros (Baxarias, Herrerín 2008: osteoarthritis 1, 6, 16, 26). 
Tolkningen av kvinnans artros är att denna beror på stigande ålder. Människor i mycket hög ålder, 
speciellt kvinnor, lider i de allra flesta fall av artros (Waldron 2009:28). Artros i handen tros skapa 
stark smärta och till viss del även påverka handens rörelsemönster (Waldron 2009:31, 33). Kvinnan 
kan därför ha varit mer eller mindre inkapabel att bruka vänsterhanden normalt.  

Kvinnan i grav 114 uppvisar ytterligare intressanta resultat i form av medfödda förändringar. 
Kotbågarna på kvinnans tappkota har aldrig fussionerat, någonting som vanligtvis sker vid 4-5 års 
ålder. Avvikelsen benämns spina bifida atlantis och skall vara symtomfri (Cunningham et al. 
2000:200). I de fall spina bifida atlantis finns i materialet är det viktigt att se efter spina bifida occulta 
då dessa vanligen uppträder tillsammans, så även hos kvinnan i grav 114 (Baxarias, Herrerín 2008: 
Congenital pathologies: 6). Spina bifida occulta tros bero på miljömässiga och genetiska faktorer. 
Även brist på viktiga näringsämnen  hos modern medan fostret utvecklas kan vara en orsak (Roberts, 
Manchester 2012:55). Ingen av dessa avvikelser tros dock ha påverkat kvinnan då de är helt 
symtomfria.  

Mannen i grav 131 har varit illa drabbad av trauma i både vänster och höger ben. Vid röntgen 
sågs i höger skenben en allvarligt fraktur och i höger vadben en mindre fraktur (se fig. 11). De båda 
frakturerna har läkt ihop fint och möjligtvis har mannen fått benet spjälkat för att undvika en 
vinkelfelställning. Frakturen i skenbenet bör ha påverkat individen i hans vardagliga liv. En 
förkortning på två centimeter kan möjligtvis ha påverkat mannens förmåga att gå normalt och han har 
mest troligt varit halt (e-post röntgenläkare Staffan Jennerholm, 2017-05-03).  

Vidare har mannen även lidit av allvarlig osteomyelitis/periostitis i vänster ben. 
Osteomyelitis/periostitis är en beninflammation som kan uppstå då bakterier sprider sig via blodet till 
det drabbade området eller på grund av ett infekterat sår koncentrerat till benelementet (Kjellström 
2003:82). Det är speciellt vanligt att vadbenet drabbas på grund av sämre cirkulation och dess närhet 
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till huden, som dessutom är mycket tunn  (Kjellström 2003:83). Inflammationen tycks ha läkt ut under 
individens levnadsår men de bör ha orsakat problem. Mannen har mest troligt lidit ont, speciellt under 
pågående beninflammation vilket vanligtvis orsakar hög grad smärta. När inflammationen läkt ut har 
de sammanvuxna benen förmodligen orsakat kronisk smärta i leder samt stelhet (e-post, röntgenläkare 
Staffan Jennerholm, 2017-05-03).  

Mannen i grav 131 har med andra ord fått uppleva perioder av mycket smärta, han har 
förmodligen varit halt och upplevt både ledsmärtor och stelhet så snart skadorna läkt ut. Man kan 
tänka sig att mannen under perioder i sitt liv fått lägga stor tillit till sina medmänniskor vad gäller 
försörjning och vård. Enligt Roberts och Manchester (2012:42) skulle förekomsten av 
periostitis/osteomyelitis, Schmorl’s noder och trauma hos en och samma individ tyda på mycket tungt 
och hårt arbete. Långa perioder av vila kan alltså ha inneburit en stor omställning för mannen och 
påverkat framtida arbetsförmåga.  

Två av nio individer i det studerade materialet uppvisar dentala sjukdomar. Att så få dentala 
förändringar hittas beror på avsaknaden av tänder. Dessa är sällan förekommande i materialet och 
enbart i ett fall har dessa hittats in situ.  

Tandsten finns synligt i både över- och underkäke hos mannen i grav 134. Förekomsten av 
tandsten är vanligt i medeltida material. Detta beror på att beläggningar kring tänderna mer sällan 
motverkades på grund av bristande munhygien (Dellborg, Lingström, Borrman 2009:53). Mängden 
tandsten hade garanterat ökat i studien om tänder funnits tillgängliga från fler individer.  

Mannen i grav 134 uppvisar även emaljhypoplasi, ett tecken på en eller fler perioder av extrem 
stress medan individen fortfarande vuxit. Stressen kan ha orsakats av exempelvis näringsbrist, trauma 
eller någon typ av infektionssjukdom (Borrman 2003:114; Roberts, Manchester 2012:75).  

Vidare har mannen i grav 134 även drabbats av tandlossning vid oxeltanden på höger och vänster 
sida i underkäken. Tandlossning är starkt förknippat med det normala åldrandet. Idag tros hela 10% 
av befolkningen äldre än 50 år lida av tandlossning (Borrman 2003:124). Tandslitage, som också 
finns i hög grad hos individen, spelar även roll för förekomsten av tandlossning. När tänderna slits 
ned tros tandlossning ske för att kompensera det kroppen uppfattar som bristande betthöjd (Borrman 
2003:124f). Tandslitaget bör ha påverkat individens förmåga att tugga. Slitaget kan även vara ett 
direkt resultat av kost som varit dåligt tillagad, exempelvis mycket segt kött, eller innehållit rester av 
sten och grus som förstört tandens emalj (Borrman 2003:118).  

En enskild oxeltand tillhörande mannen i grav 135 uppvisar karies. Detta tyder på att mannen 
troligen livnärt sig på kost innehållandes mycket kolhydrater och stärkelse. Kostens innehåll har i 
någon period triggat kariesbakterien och skadan har uppstått (Arcini 2003:63; Roberts, Manchester 
2012:65f).  

Tänder är ett fascinerande och ovärderligt inslag i det osteologiska materialet. Det hade varit 
önskvärt med fler tänder och käkar bland de nio individerna från S:t Hans då de besitter viktig 
information kring exempelvis perioder av näringsbrist, munhygien, perioder av stress och givetvis 
kosthållning. Dessvärre är tandmaterialet i just detta fall tunt men de få tänder som inkluderats besitter 
ändå en historia och har visat fina och för studien värdefulla resultat.  

De bendensitetsmätningar som genomfördes på två män (120, 134) och en kvinna (138) för att 
undersöka huruvida benskörhet (osteoporos) finns i materialet eller ej visar olika resultat. Mannen i 
grav 134 och kvinnan i grav 138 ligger gällande bendensitet på ungefär samma nivå som dagens män 
och kvinnor i samma ålder. Mannen i grav 120 uppvisar dock 30 procent högre bentäthet än en idag 
levande man normalt gör (Maria Sääf, med. doktor, överläkare vid Osteoporosmottagningen Visby 
lasarett, 2017-04-24). Detta innebär dock att ingen av de undersökta individerna lidit av benskörhet. 

	
7.3 Gravarnas placering  
 
Den rumsliga analysen visar att tre män, två kvinnor och en oidentifierad individ begravts i S:t Hans 
norra tvärskepp under kyrkans brukningstid (fig. 21, tab. 1). Studiens övriga tre män skall ha begravts 
på den äldre romanska kyrkans sydöstra kyrkogård (fig. 21, tab. 1).  
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Närheten till det heliga var av stor betydelse när den döde skulle läggas till sin sista vila. Detta 
vittnar flertalet skriftliga källor om. Bland annat finns äldre norska lagtexter, Borgartings- och 
Eidsivatingslagen utformade under 1200-talet, där fyra zoner beskrivs inom kyrkoplatsens område. 
Zonindelningen utgår från kyrkobyggnaden där samhällets toppskikt begravdes och fortsätter sedan 
utanför kyrkan med fria bönder, frigivna trälar och längst ut på kyrkogården de ofria trälarna 
(Vretemark 2014:138). Borgatingslagen och Eidisvatingslagen är till mångt och mycket lika 
varandra. Det som skiljer dem åt är att den senare även beskriver hur män skall begravas i söder och 
kvinnor i norr (Jonsson 2009:49). Enligt lagtexterna skall en viss summa pengar ges till kyrkan och 
avgiften minskar med avståndet från kyrkobyggnaden (Jonsson 2009:63).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riktigt hur stora dessa zoner är framgår egentligen inte av lagtexterna, men de vittnar om vikten av 
närheten till den heliga kyrkobyggnaden och därmed närheten till Gud. Men var slutar egentligen 
närheten till Gud? Att diskutera de olika zonerna är problematiskt då det är svårt att skapa sig en 
uppfattning om hur långt ut från kyrkobyggnaden vardera zon sträcker sig. Diskussionen hade 
möjligtvis blivit svår oavsett, då S:t Hans kyrkogård ännu inte är helt kartlagd. Lagarna berättar även 
hur viktigt pengar, och säkerligen en viss maktposition, varit för att förbehållas rätten till det allra 
heligaste. 

Huruvida denna zonindelning tillämpats vid S:t Hans eller ej är svårt att veta. Inga skriftliga 
källor från platsen beskriver hur kyrkan och befolkning ställde sig till socialt skiktade 
begravningsseder. Enligt Jonsson (2009:49) tycks dock denna tradition ha varit utbredd i hela Norden 
och exempel finns även i både Tyskland och England. Detta skapar förutsättningar för att traditionen 
varit starkt fästad även i Visby. Speciellt med tanke på att ön under medeltid beboddes av människor 
från övriga Norden och även tyskar.  

Vid diskussioner kring social status kan det även vara viktigt att reflektera över vad begreppet 
egentligen betyder. Är makt och pengar det enda som spelar in för att individen skall tilldelas en plats 
högt upp i den sociala hierarkin och därmed förtjäna en plats närmre Gud? Kan även social 
kompetens, intelligens och en älskvärd personlighet vara av betydelse? Ekholm (2015:36) nämner 
hur även de som på något vis bidragit till kyrkans underhåll eller på något annat vis varit involverad 
i verksamheten kan ha gravlagts i så kallade ”högstatusgravar”. Detta hörde med all säkerhet inte till 
vanligheten, men att någonting sådant varit aktuellt går inte att utesluta. Vidare är det alltså möjligt 
att även hög arbetsvilja och förmågan att hugga i värdesattes och att dessa människor genom sitt 
arbete gjort sig förtjänta av närheten till det heliga.  

Fig. 21. Enkel skiss över S:t Hans och den äldre kyrkan som byggts 
över. Studiens gravar utmärkta. Modifierad från Ekholm (2015).  



 38 

Sett till dessa lagtexter och iakttagelser i övriga Norden finns i studiens material minst sex 
stycken individer av hög status då dessa är begravna i kyrkorummet under S:t Hans brukningstid. De 
övrigas placering, de tre männen på den äldre kyrkans sydöstra kyrkogård, är mer svårtolkade. 
Återigen är utelämnandet av zonernas storlek problematiskt. Hur nära kyrkobyggnaden skall en 
individ egentligen ligga för att en differentiering i status skall kunna tydas? Den ännu inte helt 
kartlagda kyrkogården tillhörande den äldre kyrkan skapar också problem eftersom det ännu är okänt 
hur stor den faktiskt varit. Med tanke på att de tre männen varken ligger i den äldre romanska kyrkan 
eller i direkt anslutning till den får gravarna tolkas som lågstatusgravar, men det är mest troligt inga 
ofria trälar eller brottslingar i det studerade materialet utan snarare en hög- och medelklass. 

 
7.4 Hälsa och status? 
 
Genom de döda skapar vi oss en bild av de levande. Det var tanken som hela tiden fanns där under 
studiens gång. Att vi genom de döda, det osteologiska materialet, skulle kunna tyda social status bland 
de kristna gravarna vid S:t Hans och därmed en bit av det medeltida samhället. De funna 
skeletala/sjukliga förändringarna och individens placering på gravplatsen har studerats för att tyda 
huruvida hälsa och social status korrelerar. Ett skelettmaterial utan sjukliga förändringar i form av 
exempelvis osteofyter skulle kunna tyda på att individen inte haft ett tungt jobb. Ett skelett rent från 
sjukliga förändringar skulle även kunna tyda på att individen levt ett gott liv med god kosthållning. 
En kritisk aspekt som är viktig att ta upp är att samtliga individer handplockats med kriteriet att minst 
en sjuklig förändring synts. Detta innebär att alla individer i studien på något vis inte haft hälsan i 
behåll, bortsett från individ 136 som vid ett senare tillfälle omtolkats men ej uteslutits.  
 De patologiska studierna och den rumsliga analysen ger intressanta resultat. Som tidigare 
diskuterats är osteofyter på kroppens benelement, Schmorl’s noder samt ligamenta flava typiska 
förslitnings- och belastningsskador. Detta skulle tyda på att individerna med dessa förändringar utfört 
tunga lyft eller upprepat specifika rörelser i hög utsträckning (Kjellström 2005:32; Roberts 2009:158;  
Robert, Manchester 2012:135). Intressant nog hittas typiska belastningsskador hos alla individer 
begravna i S:t Hans norra tvärskepp, någonting som helt motsäger uppfattningen att skelettmaterialet 
från högstatusgravar skall tillhöra människor som levt gott och därför undvikit dessa typer av skador.  
 Mannen i grav 131 har begravits i S:t Hans norra tvärskepp under kyrkans brukningstid. Mannen 
utgör studiens kanske mest intressanta fall. De skador mannen uppvisar är, vilket diskuterats ovan, 
typiska för en människa med ett fysiskt krävande arbete. Frågan i detta fall är hur mannen ådragit sig 
sina skador, om inte genom hårt arbete? Det manar även till tankar kring om social status verkligen 
är möjligt att iaktta i det osteologiska materialet eller om uppfattningen av vad social status kan 
innebära är felaktig. Under medeltid var ohälsa och handikapp ofördelaktigt. Jonsson (2009:68) 
nämner att det i England finns exempel på hur skadade och handikappade begravts i kyrkogårdens 
utkanter och hur handikappade i högstatusgravar utgör undantagen för regeln. Mannen har ju, som 
tidigare beskrivits, mest troligt varit handikappad men han återfinns i vad som klassas som en 
medeltida högstatusgrav, placerad i direkt anslutning till det heliga.  
 Som en kontrast till mannen i grav 131 har vi kvinnan i grav 114 som blivit mycket gammal. Att 
kvinnan blivit gammal, långt mycket äldre än övriga individer i materialet, tyder ändå på att hon haft 
det gott ställt. De förändringar som hittats i form av artros har konstaterats mest troligt vara ett resultat 
av just stigande ålder. I övrigt är skelettet drabbat av avvikelser i form av spina bifida occulta, vilket 
i och för sig skulle kunna vara ett tecken på att modern lidit av näringsbrist under graviditeten, men 
inga andra tecken finns på att kvinnan skulle vara av låg status.  
 Mannen i grav 134 är begraven på den äldre kyrkogården och tycks vara av lägre status. 
Emaljhypoplasi, kraftigt tandslitage, tandlossning, extremt hög förekomst av ligamentum flava samt 
Schmorl’s noder talar för att individen varit fysisk samt genomgått en period av förmodad 
näringsbrist. I detta fall tycks alltså hälsa och social status korrelera.  
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 Arbetets minst påverkade skelett finns i grav 135 och 136. Enligt den rumsliga analysen är dessa 
begravna i samma område som individ 134, alltså på den äldre kyrkogårdens sydöstra del. Viktigt att 
påpeka är dock att individ 136 avlidit i så låg ålder som 20-21 vilket kan vara anledningen till att 
mannen aldrig utvecklat direkt synliga förändringar i skelettet. Detsamma kan gälla mannen i grav 
135 då åldern varit omöjlig att bedöma. 
 Resultaten är tvetydiga. I vissa fall tycks god hälsa och hög social status gå hand i hand, som 
fallet med individ 114. Individ 134 talar för att lågstatusgravar och sjukliga förändringar korrelerar, 
medan individ 135 vittnar om att det finns en annan sida av myntet. Ekholm (2015:39f) presenterar 
liknande resultat där högstatusgravar tycks innehålla individer med sjukliga förändringar som ej 
korrelerar med hög social status. Som diskuterats ovan skapar resultaten frågor kring vad social status 
egentligen var i det medeltida samhället, frågor som i framtiden bör utforskas och besvaras för ökad 
kunskap kring social skiktning på Gotlands och övriga Sveriges kyrkogårdar. Är det möjligtvis så att 
hög eller låg social status i det medeltida samhället i själva verket är en efterrekonstruktion baserad 
på fördomar? Diskussioner kring detta bör fortsatt föras, med fördel utifrån det osteologiska 
källmaterialet.  
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8. SLUTSATS 

 
Vilka skeletala/sjukliga förändringar finns i det studerade S:t Hans-materialet? 
 
Bland de nio individerna från S:t Hans finns flertalet intressanta patologier av varierande typ.  
 Degenerativa förändringar i form av osteofyter, Schmorl’s noder och exostoser har hittats i 
varierande grad hos sju av nio undersökta individer. Dessa är framförallt förknippade med stigande 
ålder och fysiskt krävande arbete. Ett fall av diskbråck kunde även konstateras hos individen i grav 
144. Ligamentum flava är återkommande bland flertalet gravar. Mannen i grav 134 har utbredd 
ligamentum flava i hela kotraden.  
 De allvarligaste ledförändringarna hittas hos kvinnan i grav 114. Kvinnan tros ha lidit av 
åldersrelaterad artros att döma av osteofyter på lårbenets kondyler, osteofytbildning i nackkotor och 
framförallt eburnation i höger handben. Tillståndet kan ha orsakat mer eller mindre smärta och 
kvinnan kan mot slutet ha varit inkapabel att bruka höger hand normalt i vardagen.  
 Kvinnan i grav 114 uppvisade även medfödda förändringar i form av spina bifida occulta samt 
spina bifida atlantis. Förekomsten av spina bifida occulta skulle möjligtvis även kunna vara ett tecken 
på att modern under graviditeten lidit av näringsbrist. Mellan de två förändringarna finns en direkt 
koppling då de oftast uppträder tillsammans.   
 Inflammatoriska förändringar har identifierats i grav 131. Mannen har lidit av allvarlig 
osteomyelitis/periostitis i vänster vad- och skenben och en lättare variant lär även ha drabbat höger 
vadben. Inflammationen har förmodligen varit outhärdlig under dess aktiva period. När benen sedan 
växt samman har mannen förmodligen upplevt en viss stelhet i vänster ben. 
 I grav 131 hittas även materialets enda trauma. Mannen har under sin livstid, vid två olika 
tillfällen, brutit både vänster och höger ben. Frakturen i höger skenben bör ha varit den mest allvarliga 
av dessa och mannen har förmodligen blivit halt på grund av en två centimeter lång förkortning.  
 Det lilla tandmaterialet som varit tillgängligt har ett antal dentala förändringar framkommit i 
resultaten. Tandlossning, tandsten, sänkt benkant, starkt tandslitage och emaljhypoplasi syns hos 
mannen i grav 134. Materialets enda karies hittades i en enskild oxeltand hos mannen i grav 135. 
 Emaljhypoplasin hos individ 134 räknas även in under metaboliska förändringar och talar för att 
mannen under barndomen exempelvis utsatts för stress, lidit av näringsbrist eller sjukdom.  
 
Kan gravarnas placering på gravplatsem säga någonting om individens sociala status?  
 
De studerade gravarna fanns i S:t Hans kyrkobyggnad samt på den äldre kyrkans sydöstra kyrkogård. 
Gravar i kyrkobyggnader var starkt förknippade med hög social status. Gravar på kyrkogården skall 
vara av lägre status. Statusen minskar medan avståndet från heligheten ökar. Detta vittnar norska 
lagtexter från 1200-tal om och traditionen tros ha varit starkt fästad i Norden. Att gravarna vid S:t 
Hans var socialt skiktade är högst troligt, speciellt om församlingen bestod av södra Visbys mest 
bemedlade befolkning, vilket den årliga kyrkoavgiften vittnar om (Svahnström 1990:126).  
 Om begravningstraditionen vid S:t Hans varit socialt skiktad finns i det studerade materialet sex 
stycken högstatusgravar och tre lågstatusgravar. Sex av dem påträffades i kyrkobyggnadens norra 
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tvärskepp där de begravts under kyrkans brukningstid. Lågstatusgravarna påträffades på den äldre 
kyrkans sydöstra kyrkogård. De tre gravarna är mycket svårtolkade då de norska lagtexterna inte 
berättar hur stora de fyra statuszonerna skall ha varit. Att de tre gravarna inte ligger i direkt anslutning 
till kyrkväggen vittnar om att de åtminstone inte varit av hög social status, men de kan mycket väl ha 
tillhört någon typ av medelklass.  
 
Är det möjligt att tyda en korrelation mellan individernas status och hälsa vid S:t Hans?  
 
Resultaten från den osteologiska och rumsliga analysen ger två skilda bilder av korrelationen mellan 
social status och hälsa. Materialets äldsta individ är kvinnan i grav 114. Graven har varit placerad i 
S:t Hans norra tvärskepp. Att den äldsta individen hittas i kyrkobyggnaden är inte helt oväntat då de 
välbeställda bör ha levt längre än de mindre bemedlade i och med högre livsstandard. I fallet med 
kvinnan talar resultatet för att hälsa och social status faktiskt korrelerar.  
 Även mannen i grav 134 vittnar om att hälsa och social status möjligtvis går hand i hand. Typiska 
belastningsskador som osteofyter, Schmorl’s noder och ligamentum flava tyder på tungt fysiskt 
arbete. Emaljhypoplasi talar om att individen i livet haft det svårt och möjligtvis lidit av näringsbrist 
som barn. Tänderna vittnar vidare om dålig kosthållning i form av svårtuggad mat och grusrester i 
födan. Mannen är begraven på den äldre kyrkans sydöstra kyrkogård i något som tolkats som en 
lågstatusgrav. I detta fall är korrelationen mellan hälsa och förmodad låg status alltså tydlig.  
 Mannen i grav 131 berättar dock en annan historia. Även han har varit begraven i S:t Hans norra 
tvärskepp vilket talar för hög status. De skador han ådragit sig under livets gång vittnar dock om ett 
liv med fysiskt krävande arbete. Detta manar till vidare diskussion kring vad social status egentligen 
var  i det medeltida Visby och vilka kriterierna varit för att förtjäna en högstatusgrav.  
 Materialets två minst påverkade av skeletala förändringar, männen i grav 135 och 136, hittas i 
vad som anses vara studiens lågstatusgravar på den äldre kyrkans sydöstra kyrkogård. Att de varit så 
pass rena går inte väl ihop med hypotesen att social status och hälsa korrelerar. Man 136 har 
visserligen dött mycket ung och mannen i grav 135 har ej varit möjlig att bedöma åldersmässigt. 
Möjligtvis har de båda varit i sådan ringa ålder att förändringar i skelettet aldrig hunnit utvecklas då 
de mest troligt avlidit av någon typ av infektionssjukdom eller akut sjukdom som exempelvis pesten.  
 Så, korrelerar social status med hälsa? Svaret på den frågan är tvetydigt ja och nej. Studien 
påvisar att dessa i fler fall går hand i hand, medan de i andra fall helt går isär. Resultaten manar inte 
enbart till studier av social status i det osteologiska materialet, utan även en större diskussion kring 
vad social status i det medeltida samhället egentligen var. För en tydligare bild av S:t Hans och 
människorna i dess rum vore det önskvärt med vidareutveckling och fortsatta studier av social status 
och hälsa genom det osteologiska materialet. En diskussion som helt klart är värd att föra. 
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9. FRAMTIDA FORSKNING 

 
Studien av S:t Hansmaterialet har gett intressanta resultat. Detta manar till vidare forskning av 
S:t Hans osteologiska material och givetvis även kring platsen som socialt rum. Fortsättningsvis 
bör osteologistudenter vid Uppsala universitet, Campus Gotland, uppmuntras att fortsätta 
forskningen av S:t Hans skelettmaterial då det lämpar sig väl för exempelvis kandidat- och 
masteruppsatser. Studier med huvudfrågor liknande de i detta kandidatarbete vore ovärderliga 
för kartläggning av S:t Hans, den äldre kyrkan och dess kyrkogård.  

Speciellt gravar från den äldre kyrkan är intressanta då dessa är relativt svårtolkade. Från 
den äldre kyrkans kyrkogård hittades i denna studie ingen kvinna, däremot tre män. Om de 
norska lagtexterna tillämpats skulle detta bero på könsdifferentiering mellan den södra och 
norra delen av kyrkogården. Om det stämmer att kvinnor begravts i norr och män i söder får 
det antas att de norska lagtexterna varit av betydelse vid gravläggningen. Detta skulle i sin tur 
styrka teorin att dessa lagtexter även tillämpats gällande hög- och lågstatusgravar och 
kyrkogårdens zonindelning.  

Med medicinska metoder, så som röntgen och osteoporosmätningar, är det möjligt att få 
svar på frågor som annars stått obesvarade. Vid studier liknande denna vore det intressant att 
låta ett större osteologiskt material röntgas eller mätas. Röntgen vid studier av det osteologiska 
materialet är på frammarsch och förhoppningen är att i framtiden se dessa tekniker som en 
självklar del av arbetet. Vidare vore det intressant att utöka studier av ett sådant material med 
prover av exempelvis C14 för dateringar, isotopanalyser för att tyda diet och DNA i fråga om 
släktskap. Resultaten är ofta mycket intressanta och besitter förmågan att besvara eller kullkasta 
potentiella frågeställningar.  

Det osteologiska materialet från S:t Hans har enorm potential vad gäller studier av social 
status, hälsa och könsdifferentiering. Genom materialet kan vi skapa en förståelse för det 
medeltida  Visby, befolkningen och hur dessa fungerade tillsammans i rummet, men även hur 
de influerades av människorna bortom Visby och Gotland.  
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10. SAMMANFATTNING 

 
Uppsatsen behandlar sjukliga förändringar och social status vid medeltida kyrkoruinen S:t Hans 
i Visby, Gotland. Till grund för arbetet ligger en osteologisk analys - med fokus på sjukliga 
förändringar i skelettmaterialet - av nio vuxna individer funna i S:t Hans kyrka och på den äldre 
kyrkogården. De resultat som framkommit i och med den osteologiska analysen sätts sedan i 
relation till individens placering på gravplatsen för att se huruvida hälsa och social status 
korrelerar.  

I materialet påträffades två kvinnor, sex män och en individ vilken inte kunde 
könsbedömas. Den äldsta av dem, senilis, var av kvinnligt kön och bar på typiska 
åldersförändringar i form av artros. Materialets största åldersgrupp utgörs av individer vilka 
avlidit i åldrarna 20-45. Åldersfördelningen stämmer bra överens med resultat som framkommit 
i övriga medeltida material som Lund, Åhus och Skara.  

Benmärgs- och benhinneinflammation, artros och frakturer är några av materialets 
påträffade förändringar. Majoriteten av de undersökta individerna uppvisar typiska 
förslitningsskador, vilket skulle tyda på ett fysiskt krävande yrke och därmed låg status. Den 
rumsliga analysen har dock påvisat hur social status och hälsan hos de undersökta individerna 
visar på olika resultat. I fler fall korrelerar social status och hälsa, medan de i andra fall berättar 
två historier. I högstatusgravar - i kyrkan - har fler individer hittats som bär på typiska 
förslitningsskador i form av frakturer, osteofyter och ligamenta flava. I lågstatusgravar - på den 
äldre kyrkogården - har två av tre individer påträffats med mycket få sjukliga förändringar. Hos 
den tredje individen identifieras flertalet sjukliga förändringar som påvisar låg social status 
vilket överrensstämmer med resultatet av den rumsliga analysen. 
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Appendix I: Bentabeller 
 
Nedan följer benlistor individ för individ. Sin i tabellen är en förkortning av ”sinister” och 
betyder vänster sida, dx i tabellen är förkortning av ”dexter” och betyder höger sida. GL är 
förkortning för greatest length och måttet används vid bedömning av individens kroppslängd. 
Frag i tabellen är en förkortning av fragment. I de fall då hel kryssats för innebär det att 
benelementet är komplett. Sidobedömning av hand- och fotben har gjorts då detta ansetts 
viktigt, exempelvis vid artros centrerad till en hand/en fot eller övrig patologi. Sidobedömning 
av hand- och fotben har inte utförts. 
 
Individ 114 
 

Benelement Hel Frag.  Sida  GL (mm) Kön Ålder Patologi Övrigt 
Individ 114   Sin Dx      
Frontale -         
Parietale -         
Occipitale -         
Temporale -         
Sphenoidale -         
Zygomatiku
m 

-         
Nasale -         
Maxilla -         
Mandibula -         
Hyoideum -         
Dentes -         
Ethmoidale -         
Vomer -         
Cartilago 
thyr 

-         
Malleus -         
Incus -         
Kranium -         
Atlas X       Glipa i 

fussioneringen 
av ventralbågar. 
Mindre 
osteofyter. 

 

Axis X       Spina bifida 
atlantis.   

 
Ve ce,  X       5, 6 och 7 har 

kraftig 
osteofytbildning 
uppe och nere 
på kotkroppen. 
3 och 4 har 
mindre 
osteofytbildning
. 5 har osteofyt i 
leden mot 4, 

Överlag mycket 
pitting och 
osteofyter i 
kotraden.  
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bildar ett mindre 
utskott.  

Ce th,  X         
Ve lu,  X       Osteofyter L5.   
Costae 1  X  X X      
Costae,  X  X X    2 st costae visar 

tecken på 
kraftiga 
osteofyter vid 
ledytan. 

 

Clavicula X  X X    Mycket platt 
område lateralt, 
dx.  
 
Osteofyter 
lateralt, dx.  
 
Osteofyter 
medialt, dx.  
 
Osteofyter 
lateralt, sin.  

 

Sternum  X / /    Förbenad 
brosktapp.  
 
Osteofyter i 
lederna mot 
revbenen.  

 

Scapula X  X X      
Humerus X  X X 287     
Radius X  X X 211   Eburnation och 

håligheter, dx, 
prox.  
 
Mindre 
benpåväxt, dx, 
prox.  

 

Ulna X  X X 225   Speciell böj i 
benet distala 
leden, dx/sin.  

 

Schaphoideu
m 

X   X    Eburnation 
närvarande. Ett 
litet hål i eb.  

 

Lunatum X   X      
Triquetrum X   X      
Pisiforme X   X      
Trapezium X   X    Eburnation.   
Trapezoideu
m 

X   X    Eburnation.  
 
Deformerad, 
tillplattad, 
osteofyter och 
pitting.  

 

Capitatum -         
Hamatum -         
Mc I  X  X X    Stor  
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osteofytbildning 
med närvarande 
eburnation.  

Mc II X  X X      
Mc III X  X X      
Mc IV X  X X      
Mc V  X  X X      
Ph 1 manus X  X X      
Ph 2 manus X  X X      
Ph 3 manus X  X X      
Sacrum X  / /    Spina bifida 

occulta . 
 
Osteofyter vid 
leden mot L5. 
Större 
osteofytbildning 
på vänster sida 
av leden.  
 
Början till 
ligamenta flava.  

 

Coxae X  X X  K    
Femur X  X X 431   Dx och sin 

mycket lätta i 
vikt 
 
Osteofyter 
utmed 
kondylerna. Dx 
mer påverkad än 
sin.  
 
osteofyter/exost
oser på 
tuberculum 
quadratum, sin 
och dx.  
 
Kondyl, dx, två 
”knappar” på 
ledytan mot 
knäskålen.  
 
Lårbenshuvudet, 
gropbildning, 
sitter undertill 
mot collum 
femoris 
(lårbenshalsen). 
 
Lårbenshuvudet, 
dx, håligheter 
upptill.  
 
Fördjupningen 
medialt vid 
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lårbenshalsen, 
dx, sin, 
osteofyter/exost
oser. 

Tibia X  X X    Dx och sin 
mycket lätta i 
vikt.  
 
Osteofyter, 
facies articularis 
superios. Sin, 
dx.  
 
En mindre 
exostos på tibias 
skaft, sin.  
 
 

 

Fibula X  X X      
Patella -         
Calcaneus X  X X    Osteofyter, dx, 

sin.  
 
Exostoser, 
processus 
medialis.  

 

Talus X  X X      
Cuboideum -         
Naviculare -         
Cuniforme 
intermed.  

-         
Cuniforme 
med.  

-         
Cuniforme 
lat. 

-         
Mt I X  X X    28 st hand- och 

fotben med 
osteofyter. 
Speciellt 
centrerat till 
fötterna.  

 

Mt II X  X X      
Mt III X  X X      
Mt IV X  X X      
Mt V X  X X      
Ph 1 pedis -         
Ph 2 pedis -         
Ph 3 pedis -         

 
 
 
 



 51 

Individ 119 
 

Benelement Hel Frag.  Sida  GL (mm) Kön Ålder Patologi Övrigt 
Individ 119   Sin Dx      
Frontale -         
Parietale -         
Occipitale -         
Temporale -         
Sphenoidale -         
Zygomatiku
m 

-         
Nasale -         
Maxilla -         
Mandibula -         
Hyoideum -         
Dentes -         
Ethmoidale -         
Vomer -         
Cartilago 
thyr 

-         
Malleus -         
Incus -         
Kranium -         
Atlas -         
Axis -         
Ve ce,  -         
Ce th,  -         
Ve lu,  X       Ligamentu

m flava 
 

Costae 1  -         
Costae,  -         
Clavicula -         
Sternum -         
Scapula -         
Humerus -         
Radius -         
Ulna -         
Schaphoideu
m 

-         
Lunatum -         
Triquetrum -         
Pisiforme X         
Trapezium -         
Trapezoideu
m 

-         
Capitatum -         
Hamatum -         
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Mc I  -         
Mc II -         
Mc III -         
Mc IV -         
Mc V  -         
Ph 1 manus X         
Ph 2 manus X         
Ph 3 manus X         
Sacrum          
Coxae X X X X    Vänster 

höftben, 
osteofyter 
vid leden 
mot 
korsbenet. 

 

Femur X  X X      
Tibia X  X X      
Fibula X  X X      
Patella -         
Calcaneus X  X X      
Talus X  X X      
Cuboideum X         
Naviculare X         
Cuniforme 
intermed.  

X         
Cuniforme 
med.  

X         
Cuniforme 
lat. 

-         
Mt I X         
Mt II X         
Mt III X         
Mt IV X         
Mt V X         
Ph 1 pedis X         
Ph 2 pedis X         
Ph 3 pedis X         
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Individ 120 
 
 

Benelement Hel Frag.  Sida  GL (mm) Kön Ålder Patologi Övrigt 
Individ 120    Sin Dx      
Frontale -         
Parietale -         
Occipitale -         
Temporale -         
Sphenoidale -         
Zygomatiku
m 

-         
Nasale -         
Maxilla -         
Mandibula -         
Hyoideum -         
Dentes -         
Ethmoidale -         
Vomer -         
Cartilago 
thyr 

-         
Malleus -         
Incus -         
Kranium -         
Atlas -         
Axis -         
Ve ce,  -         
Ce th,  -         
Ve lu,  X         
Costae 1  -         
Costae,  -         
Clavicula -         
Sternum -         
Scapula -         
Humerus -         
Radius -         
Ulna -         
Schaphoideu
m 

-         
Lunatum -         
Triquetrum -         
Pisiforme -         
Trapezium -         
Trapezoideu
m 

-         
Capitatum -         
Hamatum -         
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Mc I  -         
Mc II -         
Mc III -         
Mc IV -         
Mc V  -         
Ph 1 manus -         
Ph 2 manus -         
Ph 3 manus -         
Sacrum X         
Coxae X       Bentagg 

vid 
ledytan 
mot 
korsbenet
. 
Tydligast 
på vänster 
höftben.   

 

Femur X  X X    Bendensit
ets-
mätning 
utförd på 
höger och 
vänster 
femur. 
 
30% 
högre 
bentäthet 
i höften 
än nu 
levande 
män.   

 

Tibia X  X X      
Fibula X  X X      
Patella -         
Calcaneus X  X X      
Talus X  X X      
Cuboideum X         
Naviculare -         
Cuniforme 
intermed.  

X         
Cuniforme 
med.  

X         
Cuniforme 
lat. 

X         
Mt I X         
Mt II X         
Mt III X         
Mt IV X         
Mt V X   X    Spetsig 

benpåväxt 
dorsalt på 
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ledytan 
Ph 1 pedis X  X     Osteofyte

r/exostose
r hos fyra 
falanger 

 

Ph 2 pedis X  X       
Ph 3 pedis X  X       

 
 
Individ 131 
 
 

Benelement Hel Frag.  Sida  GL (mm) Kön Ålder Patologi Övrigt 
Individ 131   Sin Dx      
Frontale          
Parietale          
Occipitale          
Temporale          
Sphenoidale          
Zygomatiku
m 

         
Nasale          
Maxilla -         
Mandibula -         
Hyoideum -         
Dentes -         
Ethmoidale -         
Vomer -         
Cartilago 
thyr 

-         
Malleus -         
Incus -         
Kranium  X       Kranium 

mycket 
fragmenterat 

Atlas -         
Axis -         
Ve ce,   X        
Ce th,   X        
Ve lu,  X       Schmorl’s 

noder, lu II 
 

Costae 1  -         
Costae,  X X        
Clavicula -         
Sternum -         
Scapula -         
Humerus  X        
Radius -         
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Ulna -         
Schaphoideu
m 

X         
Lunatum -         
Triquetrum -         
Pisiforme -         
Trapezium -         
Trapezoideu
m 

-         
Capitatum X         
Hamatum X         
Mc I  -         
Mc II -         
Mc III -         
Mc IV -         
Mc V  -         
Ph 1 manus -         
Ph 2 manus -         
Ph 3 manus -         
Sacrum  X        
Coxae X  X X  Man    
Femur X  X X 475     
Tibia X  X X    Höger tibia, 

callusbildni
ng. Fraktur. 
2 cm 
förkortning.   
 
Vänster 
tibia, 
ihopväxt 
med v. 
fibula.  
Periostitis/o
steomyelitis
, utläkt. 
Även 
mindre 
fraktur.  

 

Fibula X  X X    Höger 
fibula. 
Periostitis. 
Mindre 
utläkt 
fraktur. 
  Vänster 
fibula, 
ihopväxt 
med 
vänster 
tibia.  
Periostitis/o
steomyelitis
, utläkt. 
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Även 
mindre 
fraktur.  

Patella -         
Calcaneus X  X X      
Talus X  X X      
Cuboideum X  X X      
Naviculare X  X X      
Cuniforme 
intermed.  

X  X X      
Cuniforme 
med.  

-         
Cuniforme 
lat. 

-         
Mt I X  X X      
Mt II X  X X      
Mt III X  X X      
Mt IV X  X X      
Mt V X  X X      
Ph 1 pedis X  X X      
Ph 2 pedis X  X X      
Ph 3 pedis X  X X    Exostoser. 

Förm. 
inflammati
on eller 
trauma 

 

 
 
Individ 134 
 
 

Benelement Hel Frag.  Sida  GL (mm) Kön Ålder Patologi Övrigt 
Individ 134   Sin Dx      
Frontale X  X X      
Parietale X  X X      
Occipitale X  X X      
Temporale X  X X      
Sphenoidale X  X X      
Zygomatiku
m 

X  X X      
Nasale -         
Maxilla - X X X      
Mandibula X X X X      
Hyoideum -         
Dentes X X X X    Början 

till 
tandlossn
ing M1 
sin 
mandibul

Kan vara 
intressant att 
röntga 
tandraderna i 
mand.  
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a.  
 
Alla 
tänder är 
drabbade 
av 
tandsten 
 
Hög 
förslitnin
gsgrad på 
tuggytan 
på 
majoritet
en av 
tänderna, 
både i 
max och 
mand.  
 
C1 max, 
tecken på 
emaljhyp
oplasi.  

Ethmoidale -         
Vomer -         
Cartilago 
thyr 

-         
Malleus -         
Incus -         
Kranium X         
Atlas X         
Axis X         
Ve ce,  X         
Ce th,  X         
Ve lu,  X       17 

stycken 
kotor 
över hela 
ryggrade
n 
uppvisar 
ligamenta 
flava.  
 
3-4 
stycken 
kotor har 
Schmorl’
s noder 

 

Costae 1  X  X X      
Costae,  X  X X    Osteofyte

r vid 
ledytorna 
på fyra 
stycken 
costae 
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Clavicula -         
Sternum -         
Scapula -         
Humerus  X X X      
Radius  X X X 260     
Ulna X X X X 290     
Schaphoideu
m 

         
Lunatum          
Triquetrum          
Pisiforme          
Trapezium          
Trapezoideu
m 

         
Capitatum          
Hamatum          
Mc I           
Mc II          
Mc III          
Mc IV          
Mc V           
Ph 1 manus          
Ph 2 manus          
Ph 3 manus         49 st handben 
Sacrum X         
Coxae X  X X  Man 35-

44 
  

Femur X  X X 520   Tunga i 
vikt.  
 

Femur, ulna samt 
radius slår ut en 
längd på 180 cm 
+/- 4,82 enligt 
Sjovold 1990 

Tibia  X X X     Inga ledändar på 
dx/sin distalt eller 
proximalt 

Fibula -         
Patella -         
Calcaneus -         
Talus -         
Cuboideum -         
Naviculare -         
Cuniforme 
intermed.  

-         
Cuniforme 
med.  

-         
Cuniforme 
lat. 

-         
Mt I -         
Mt II -         
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Mt III -         
Mt IV -         
Mt V -         
Ph 1 pedis -         
Ph 2 pedis -         
Ph 3 pedis -         

 
Individ 135 
 
 

Benelement Hel Frag.  Sida  GL (mm) Kön Ålder Patologi Övrigt 
Individ 135   Sin Dx      
Frontale -         
Parietale -         
Occipitale -         
Temporale -         
Sphenoidale -         
Zygomatiku
m 

-         
Nasale -         
Maxilla -         
Mandibula -         
Hyoideum -         
Dentes X       Molar 1, 

karies 
mesialt 

 

Ethmoidale -         
Vomer -         
Cartilago 
thyr 

-         
Malleus -         
Incus -         
Kranium  X       Frag-ment. 
Atlas -         
Axis -         
Ve ce,  X         
Ce th,  X         
Ve lu,  X       Osteofyt L2  
Costae 1   X X X      
Costae,  X X X X      
Clavicula X   X      
Sternum -         
Scapula  X X X      
Humerus X  X X      
Radius X  X       
Ulna -         
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Schaphoideu
m 

-         
Lunatum X         
Triquetrum -         
Pisiforme -         
Trapezium X         
Trapezoideu
m 

-         
Capitatum X         
Hamatum X         
Mc I  X         
Mc II X         
Mc III X         
Mc IV -         
Mc V  X         
Ph 1 manus X         
Ph 2 manus X         
Ph 3 manus X       Osteofyter  
Sacrum          
Coxae X   X      
Femur X  X       
Tibia -         
Fibula -         
Patella -         
Calcaneus -         
Talus -         
Cuboideum -         
Naviculare -         
Cuniforme 
intermed.  

X         
Cuniforme 
med.  

-         
Cuniforme 
lat. 

-         
Mt I -         
Mt II -         
Mt III -         
Mt IV -         
Mt V -         
Ph 1 pedis -         
Ph 2 pedis -         
Ph 3 pedis -         
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Individ 136 
 
 

Benelement Hel Frag.  Sida  GL (mm) Kön Ålder Patologi Övrigt 
Individ 136   Sin Dx      
Frontale -         
Parietale -         
Occipitale -         
Temporale -         
Sphenoidale -         
Zygomatiku
m 

-         
Nasale -         
Maxilla -         
Mandibula -         
Hyoideum -         
Dentes -         
Ethmoidale -         
Vomer -         
Cartilago 
thyr 

-         
Malleus -         
Incus -         
Kranium -         
Atlas -         
Axis -         
Ve ce,  X X        
Ce th,  X X        
Ve lu,  X X        
Costae 1  -         
Costae,  X X        
Clavicula -         
Sternum  X        
Scapula -         
Humerus X X X X      
Radius  X X X      
Ulna X X X X      
Schaphoideu
m 

-         
Lunatum -         
Triquetrum -         
Pisiforme -         
Trapezium -         
Trapezoideu
m 

-         
Capitatum -         
Hamatum -         
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Mc I  -         
Mc II -         
Mc III -         
Mc IV -         
Mc V  -         
Ph 1 manus -         
Ph 2 manus -         
Ph 3 manus -         
Sacrum  X / /      
Coxae X X X X  Ma

n 
20-21   

Femur  X X X      
Tibia X X X X      
Fibula  X X X      
Patella X  X X      
Calcaneus X  X X      
Talus X  X       
Cuboideum -         
Naviculare -         
Cuniforme 
intermed.  

X  X       
Cuniforme 
med.  

-         
Cuniforme 
lat. 

-         
Mt I -         
Mt II -         
Mt III -         
Mt IV -         
Mt V -         
Ph 1 pedis -         
Ph 2 pedis -         
Ph 3 pedis -         

 
 
Individ 138 
 
 

Benelement Hel Frag.  Sida  GL (mm) Kön Ålder Patologi Övrigt 
Individ 138   Sin Dx      
Frontale -         
Parietale -         
Occipitale -         
Temporale -         
Sphenoidale -         
Zygomatiku
m 

-         
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Nasale -         
Maxilla -         
Mandibula -         
Hyoideum -         
Dentes -         
Ethmoidale -         
Vomer -         
Cartilago 
thyr 

-         
Malleus -         
Incus -         
Kranium -         
Atlas -         
Axis -         
Ve ce,   X       Vertebrae är så 

pass fragmenterat 
att det är svårt att 
avgöra om det är 
th, lu eller ce 

Ce th,   X        
Ve lu,   X        
Costae 1           
Costae,   X / /     Ingen hel costae 

finns  
Clavicula -         
Sternum  X / /      
Scapula -         
Humerus  X X X     Ledkulan fattas 

på båda humerus 
Radius X X X X      
Ulna X X X X      
Schaphoideu
m 

         
Lunatum          
Triquetrum          
Pisiforme          
Trapezium          
Trapezoideu
m 

         
Capitatum          
Hamatum          
Mc I  X   X     Mc finns i 

materialert som 
är svårbedömt 

Mc II X  X X      
Mc III X  X X      
Mc IV X  X X      
Mc V  X  X X      
Ph 1 manus X  X X     12 st saknas 
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Ph 2 manus X  X X     12 st saknas 
Ph 3 manus X  X X     13 st saknas 
Sacrum  X / /     Mycket 

fragmenterat 
Coxae  X X X  K 18+  Ligament

um 
transvers
um 
acetabuli, 
dx 
 
Mycket 
bullig, 
raspig 
ledyta 
mot 
sacrum, 
dx + sin 

 

Femur X  X X      
Tibia X X X X    Taggar 

proximalt
, Dx & 
sin.  

 

Fibula -        Kan möjligtvis 
finnas bland det 
extremt 
fragmenterade 
materialet men 
har ej kunnat 
bedömas.  

Patella          
Calcaneus X   X      
Talus X   X      
Cuboideum          
Naviculare          
Cuniforme 
intermed.  

X   X      
Cuniforme 
med.  

X   X      
Cuniforme 
lat. 

         
Mt I X   X      
Mt II X   X      
Mt III X  X X      
Mt IV X   X      
Mt V X  X X      
Ph 1 pedis X  X X     16 st fattas 
Ph 2 pedis X  X X     14 st fattas 
Ph 3 pedis X   X     19 st fattas 
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Individ 144 
 
 

Benelement Hel Frag.  Sida  GL (mm) Kön Ålder Patologi Övrigt 
Individ 144   Sin Dx      
Frontale -         
Parietale -         
Occipitale -         
Temporale -         
Sphenoidale -         
Zygomatiku
m 

-         
Nasale -         
Maxilla -         
Mandibula -         
Hyoideum -         
Dentes -         
Ethmoidale -         
Vomer -         
Cartilago 
thyr 

-         
Malleus -         
Incus -         
Kranium  X       Kranie mycket 

frag. Ej möjlig 
att identifiera.  

Atlas X         
Axis X         
Ve ce,  X X      Osteofyter  
Ce th,  X X      Ligamentu

m flava.  
 

Ve lu,  X X      Tecken på 
diskbråck.  
 
Schmorl’s 
noder och 
osteofyter 
över fler 
kotor i hela 
ryggraden. 
 
Ligamentu
m flava.  

 

Costae 1   X        
Costae,   X      Osteofyter  
Clavicula X  X X      
Sternum  X        
Scapula  X X X      
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Humerus X X X X      
Radius  X  X      
Ulna  X X X      
Schaphoideu
m 

-         
Lunatum -         
Triquetrum -         
Pisiforme -         
Trapezium -         
Trapezoideu
m 

-         
Capitatum -         
Hamatum X         
Mc I  X         
Mc II X         
Mc III X         
Mc IV -         
Mc V  -         
Ph 1 manus X         
Ph 2 manus X         
Ph 3 manus X X        
Sacrum -         
Coxae -         
Femur -         
Tibia -         
Fibula -         
Patella -         
Calcaneus -         
Talus -         
Cuboideum -         
Naviculare -         
Cuniforme 
intermed.  

-         
Cuniforme 
med.  

-         
Cuniforme 
lat. 

-         
Mt I -         
Mt II -         
Mt III -         
Mt IV -         
Mt V -         
Ph 1 pedis -         
Ph 2 pedis -         
Ph 3 pedis -         
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Appendix II: Bendensitetsmätningar  
 
Nedan presenteras bildmaterial från de bendensitetsmätningar som utförts vid Visby lasarett 
tillsammans med professor Sabine Sten, Uppsala universitet, och Linda Ringbom, koordinator 
vid  osteoporosavdelningen.  

 
Individ 120 
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Individ 134 
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Individ 138 
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