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ABSTRACT:  

This paper deals with the comingled osteoarchaeological material from the medieval monastery 

affiliated with an order of monks called “Svartbrödraskapet” in Old town, Stockholm, Sweden that 

was active from ca A.D. 1350 to ca 1528. The aim of this paper is to provide new information about 

the monastery and its local community. A local demographic study is carried out to examine the 

gender and age distribution in the material as it can provide information on whether the cemetery was 

used generally or mainly by the monks of the monastery. Pathologies are analysed to obtain a health 

profile as well as a spatial analysis that examines similarities and differences between the specific 

areas in the Old town called Juno, “Tyska stallplan” and Venus.  

 Standard osteological methods are used to analyse age, biological sex, body height and 

osteometrics. The results show a minimum number of 28 subadults and 56 adults which adds up to a 

minimum of 84 individuals in the cemetery with the most frequent age categories of infans I, infans II, 

juvenilis and adultus. The gender distribution shows that men are more prevalent in the assessed 

material.  

 A wide range of pathological changes were noted and here attention was focused on cribra 

orbitale, enamel hypoplasia, enthesopathies and trauma/fracture. Although it is difficult to comment 

on individuals in a commingled skeletal material, the pathologies indicate that many individuals 

experienced longer periods of stress such as prolonged illness or starvation and hard manual labour at 

a young age, which are seen as alterations on the bones. They have also been exposed to various types 

of violence that have resulted in fractures and trauma that have either healed completely or altogether 

lack evidence of an active healing process. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Medeltid, Stockholm, Gamla stan, Omrört material, Human, Osteoarkeologi, 

Svartbrödraskapet, Dominikanorden, Kloster, Munkar, Gravgård, Patologi, Tafonomi, Demografi. 

 

Framsida: Bilden representerar en tolkning av hur medeltida Stockholm kan ha sett ut, kopia av 
Vädersolstavlan ett äldre original från 1535. Foto: G. Fredriksson, SSMDIG 866. Det mindre tornet till höger i 
bild har tolkats som det troliga tornet på Svartbrödraskapets klosterbyggnad.  
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1. INLEDNING 

Medeltida Stockholm är synonymt med Gamla stan då Gamla stan är det Stockholm som 

grundades av Birger Jarl. Staden Stockholm nämns första gången i Erikskrönikan år 1320 och 

stadens syfte var att skydda Mälaren mot flottor från Estland, Ryssland och Rom (karlenska) 

(Söderlund 2016:171). Grundläggningen var dock troligen både militärpolitisk och 

handelspolitisk då de som kontrollerade Mälarinloppet kontrollerade Mälaren politiskt och 

ekonomiskt (Hansson 1966:275). Runt Stockholm byggdes en stadsmur som gick längs 

Prästgatan i väster och Baggensgatan i öster. Innanför murarna delades staden upp i fyra kvarter; 

det inre utgjorde högstaden, det västra, det södra och det östra. När den ursprungliga holmen inte 

Figur 1. Karta över Stockholm under medeltiden. Karta Miriam Andérsen (Hallerdt 2006:2). 
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längre räckte till fylldes staden ut med sopor och pålkonstruktioner i vattnet för att ge ny 

bebyggelsebar mark. Bebyggelsen bredde ut sig även utanför murarna i ett tidigt skede 

(Söderström 2016:7f). Stockholm blev en snabbväxande stad och var en av de folkrikaste städerna 

i Sverige vid 1289 (Söderlund 2016:187), vid 1340-talet uppskattas befolkningen till ca 650,000 

invånare, de bodde dock främst på slätterna eller sjö- och floddalarna utanför staden (Tillhagen 

1966:178f). Dock visar Utrednings och statistikkontoret (2005:55) i deras rapport från 2005 

Befolkning i Stockholm 1252-2005 att populationen bör ha legat mellan 6000–7000 invånare 

(Befolkning i Stockholm 1252-2005 2005:55). Troligtvis syftar 650,000 invånare till ett större 

område än vad som idag klassas som Stockholm. Enligt Tillhagen (1966:178f) levde många 

troligtvis nära svältgränsen då näringen bestod av jordbruk, boskapsskötsel, jakt och fiske vilket 

innebar att en missväxt resulterade i svält. Denna levnadsstandard gällde troligtvis för 

befolkningen i hela landet. Den tidiga vårdstandarden i Sverige innebar att fattiga och sjuka skulle 

tas omhand av familjen. Enligt Tillhagen (1966:181) ändrades dock detta efter kyrkans uppkomst 

och det första hospitalet grundades i Eskilstuna på 1100-talet. De tidiga inrättningarna var dock 

små. De svåra levnadsförhållandena tillät sjukdomar att sprida sig i populationen då det var trångt 

mellan husen och gränderna var fulla av avfall, bostäderna var dessutom mörka, kalla och trånga 

(Tillhagen 1966:181). Mellan 1200-och 1300-talet fanns det nio verksamma dominikankonvent, 

även kallade svartbrödrakloster i Sverige (Hallerdt 2006:5). Det svartbrödrakloster som var 

beläget i Stockholm låg inom kvarteren Venus och Juno i Gamla stan, Stockholm (Bergman et al 

2012:9) och bör ha varit en strategisk punkt då det bör ha funnits en livligt frekventerad stadsport 

i Benickebrinken (Hallerdt 2006:7). 

 Föreliggande osteoarkeologiska studie ämnar undersöka demografin på 

Svartbrödraskapets gravgård för att på så sätt tolka platsen som helhet och sätta in det i en större 

kontext. Svartbrödraskapets gravgård har till viss del blivit analyserad tidigare men inte som en 

helhet vilket är syftet för studien. Vidare jämförs materialet med den samtida gravgården på 

Helgeandsholmen för att urskilja likheter och skillnader mellan gravgårdarna. Då 

Svartbrödraskapet och Helgeandshuset är samtida och belägna inom samma närområde, Gamla 

stan, ter sig en jämförande studie både intressant och relevant för att sätta populationen i en större 

kontext och för att utvidga kunskapen om livet i Gamla stan under medeltiden.  

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Historisk bakgrund 

Dominikankonventet, som även kallas Svartbrödraklostret i Stockholm var verksamt mellan ca 

1350 och 1528, då klostret upplöstes och var beläget inom kvarteren Venus och Juno i Gamla stan 

(Bergman et al 2012:9, Hallerdt 2006:9). Magnus Eriksson överlämnade vid sin kröning 1336 en 

tomt i Gamla stan till dominikanerna samt medel till att uppföra klostrets byggnader. Denna 

donation bekräftades av riksrådet, och påven Clemens VI gav dominikanerna tillstånd att anlägga 

klostret 1343 och invigningen ägde rum 1344. Tomtens läge beskrivs av Olaus Petri i En Swensk 
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Cröneka (före 1547) ha varit beläget vid Söderström. ”Det var just Södra slottet eller tornet 

kungen skänkte bort,” att där skulle byggas Svartmunkekloster utav”” (Hallerdt 2006:7). 

Kvarteret Venus bör ha varit en strategisk punkt då det fanns en livligt frekventerad stadsport i 

Benickebrinken. Några torn i muren har inte påträffats men hörnet mellan Prästgatan och Södra 

Benickebrinken har tjockare murverk än resterande byggnad vilket kan indikera 

tornkonstruktioner. Mellan 1200-och 1300-talet fanns det nio verksamma konvent i Sverige 

(Hallerdt 2006:5-9).   

 Enligt dominikanernas, även kallade predikarbröder och svartbröder, regler skulle 

konventen ha minst tolv bröder och då bröderna antas vara högutbildade bör de som inträdde vid 

klostrets grundläggning ha kommit från andra konvent, men ursprunget är fortfarande okänt. 

Därefter rekryterades noviser från Stockholm, ofta från burgna köpmannafamiljer och 

hantverksgrupper. Ett konvent skulle helst ha lektorer, men minst en var obligatorisk. Lektorn 

ansvarade för grundläggande utbildning men helst skulle bröderna utbildas vid ett utländskt 

konvent eller universitet. Lektorn föreläste i de heliga skrifter, logik och dogmatik, han var även 

bibliotekarie. Till brödernas skyldigheter hörde bland annat årliga vandringar och insamling av 

allmosor. Ordens egna handlingar och Stockholms stadsböcker nämner många dominikaner, 

varav fler än 70 bröder är kända till namnet. För åren 1478 och 1487 kan tio bröder namnges, och 

de tros tillhöra majoriteten av de verksamma bröderna. Många av brödernas namn tyder på tysk 

eller nederländsk härkomst, detta betyder dock inte att brodern var första generationens 

Figur 2. Kvarter Juno, Tyska stallplan och kvarter Venus markerade med pilar av författaren, medeltida 
murverk rödmarkerade och gravar som påträffats från Bergman m.fl. (2012:69). 
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invandrare då Stockholm redan var en 

blandad stad (Hallerdt 2006:14).  

 Svartbröderna fick ofta 

donationer varav en del bestod av 

pengar eller mark. En fru Birgitte 

Oluffsdotter donerade jord i Övre 

Linderne längst upp på Norra 

Djurgården, där förblev klostrets 

avelsgård under resterande 

klostertiden. Gården försörjde bröderna 

med färskvaror som mjölk, kött, ägg, 

grönsaker och frukt. Gården kan ha 

legat i södra delen av det öppna 

området upp mot Bergianska 

trädgården, ägorna gränsade närmast 

till Helgeandshusets avelsgård Nedre 

eller Yttre Liderne (se figur 3. Hallerdt 

2006:9f). 

 Svartbrödraklostret var känt för en korsnedtagningsbild som var placerad över altaret i 

klosterkyrkan. Bilden är en silverskulptur kallad Defixio Domini eller Helga Lösen och ansågs ha 

en mirakulös kraft varav ett flertal mirakel skrevs ned, de äldsta anteckningarna förstördes 

dessvärre i branden vid 1407. Broder Gregorius som var konventets lektor antecknade 82 

händelser mellan år 1401 och 1424. De olyckor som människor sökte hjälp för var främst 

sjukdomar; dövhet, ögonsjukdomar, benbrott, förlamningar samt sinnessjukdomar. De mer 

ovanliga sökande gäller bland annat dödfödda barn, skendöd, dödsfara, skeppsbrott, livsfara i 

strid och fångenskap. De antecknade 82 miraklerna inkluderade 39 män, 18 kvinnor, 13 pojkar 

och 11 flickor samt ett fåtal som sökte bot för sin häst. Av de antecknade mirakelberättelserna 

kom ingen sökande från Stockholm utan från Mälardalen, andra delar av Sverige, Finland, Norge 

och Tyskland, vilket även var Stockholms handelsområde. De vallfärdande medförde ofta gåvor, 

många i form av vaxbilder av den botade kroppsdelen, men även silver, penningar och levande 

djur (Hallerdt 2006:19ff). 

 Det var Gustav Vasa som beordrade klostrets nedläggning och nedrivning, de sista 

bröderna drevs ut 1533 och kyrkan revs 1547. Klostrets tegel fördes till Stockholm och 

Gripsholms slott för återanvändning och ytterligare 253 lass med grus från rivningen tippades i 

sjön vid Söderport (Hallerdt 2006:26f). 

Figur 3. Karta över område där avelsgård för 
Svartbrödraskapet och Helgeandsholmen legat. Bild från 
Hallerdt (2006:10). 
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1.1.2. Klostret och gravgården 

Konvent i Stockholm hade vanligtvis en kyrkogård, så även Svartbröderna. Utrymmet var dock 

litet vilket ledde till att även marken på klostergården och inne i kyrkan användes för 

begravningar. I dagsläget är nästintill hela gravgården vid Svartbrödraskapets gravgård utplånad 

och endast ett fåtal gravar i bevarat 

tillstånd ligger i orubbat läge. Vid 

bygget av det Fuhrmanska huset i 

kvarter Juno på Svartmangatan 20–22 på 

1760-talet forslades ”åtskilliga kärror 

med människoben” bort. Även 

nuvarande Tyska stallplan och den lilla 

gården i kvarter Venus användes för 

begravningar (Hallerdt 2006:22). 

 Det var inte bara Svartbröderna 

som begravdes på kyrkogården utan 

plats kunde även erbjudas till 

utomstående och då ofta till högättade 

och kända personer. Heliga Birgittas 

biktfar, magister Mathias och en sonson 

till kung Magnus Eriksson sägs ha 

begravits i svartbrödernas gravgård och 

dessutom i samma grav. Andra som 

blivit begravda i Svartbrödraklostret är 

munkarna Jöns och Nils Karlsson från 

Västerås som stämplat mot Gustav Vasa 

och halshuggits i Stockholm (Hallerdt 

2006:22f). En osteologisk analys kan belysa vilka som blev begravda på gravgården, huruvida det 

är män, kvinnor och barn. 

 Jonsson (2009:92f) skriver att könssegregation praktiserades ända till 1600-talet vid 

Ekshärad i Värmland, men att denna praktik tenderar att vara mer sällsynt hos urbana kyrkogårdar 

då de ofta har en högre begravningsfrekvens och äldre begravningstraditioner gått förlorade. 

Även detta kan en osteologisk analys belysa (se Jonsson 2009 och Gejvall 1960). 

Figur 4. Karta över Gamla stan som visar det möjliga läget 
för svartbrödrakonventet. Bild från Hasselmo (1981:22). 
Bild redigerad av författaren. 
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1.1.3. Arkeologisk bakgrund 

Stadsmuseet har publicerat två rapporter om Svartbrödraklostrets område där de även 

sammanfattar tidigare grävningar och fynd Bergman och Söderlund (2011) och Bergman et al 

(2012). Dessa rapporter fokuserar främst på stående byggnader, murar, lämningar och 

sammanställning av tidigare byggnadsarkeologisk dokumentation.  

 Kvarter Juno, Tyska stallplan och kvarter Venus har genomgått omfattande arkeologiska 

undersökningar som inleddes redan i början av 1900-talet och pågått till 2010. De stora 

undersökningarna utfördes på 1930-talet och då främst mellan 1932 och 1933, 1991 och 2010. 

1930-talets undersökningar 

avrapporterades dock 

aldrig. Stadsmuseet har 

dock gjort en 

sammanställning av 

dokumentationen, se 

Bergman et al. (2012). 

Den bakomliggande 

orsaken till 1930-talets 

arkeologiska 

undersökningar är 

rivningar och 

ombyggnationer längs 

Prästgatan och Svartmangatan. Vid Svartmangatan genomgick det Ehrenstralska huset en 

ombyggnation (Bergman et al 2012:19). 

 Vid en arkeologisk förundersökning år 2010 på gården till kvarteret Venus påträffades 

murar, begravningar och andra stratifierade lämningar från dominikanerkonventet. En kraftig 

gråstensmur på gårdens norra sida skulle kunna vara sydmuren till anläggningens kyrka, som då 

skulle ha legat i öst-västlig riktning längs Svartmangatan.  

 Tidigare har man antagit att kyrkan legat i närmast nord-sydlig riktning inom kvarteret 

Juno men några lämningar har aldrig påträffats. Söder om den kraftiga muren påträffades ett drygt 

3 m brett rum med tegelgolv; det senare tolkades som en möjlig del av korsgången (Bergman och 

Söderlund 2011:5).  

 En karta i Hasselmo (1981:22) visar att svartbrödrakonventet kan ha legat i kvarter 

Venus, Tyska stallplan och en liten bit in på kvarter Juno (se figur 4).  

 De olika områdena har genomgått ett flertal renoveringar av bland annat VA-ledningar 

och arkeologiska utgrävningar och undersökningar för att försöka fastställa Svartbrödraklostrets 

Figur 5. Ritning av skelettfynd från Juno 8 (E.O. Johanssons dagbok). 
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yta genom att söka efter byggnadens murar under 

olika tidsperioder. Materialet och områdena presenteras därför utifrån dessa utgrävningsår.  

 De mänskliga lämningarna från samtliga grävningar är, som nämnts ovan, omrörda efter 

tidigare VA-ledningar lades ner i början av 1900-talet. Lämningarna från 1930-talet har inte 

analyserats tidigare, lämningarna från 1991 har analyserats översiktligt av Johansson och 

Strömblad (1994) där de räknade ut en MNI på 33 individer. De omrörda lämningarna från 2010 

har inte analyserats tidigare, fem av de nio individerna som påträffats i orubbat läge har 

översiktligt analyserats av Anna Kjellström på OFL, Stockholms universitet. (Bergman och 

Söderlund 2011:45ff och Appendix 3).  

 Tre av lådorna från 1930-talsgrävningarna kommer från Juno 8 på den gård som ligger 

närmast Svartmangatan. Vid undersökningen 1931 påträffades rester av ett 70-tal skelett i orubbat 

läge. Flera gravar hade skadats i samband med grundgrävningen för omkringliggande byggnader 

och troligtvis även av andra begravningar då vissa skelett överlagrade andra. Gravarna påträffades 

0,7–1,8 m under markytan. Skeletten låg snett i förhållande till nuvarande bebyggelse i 

nordnordöst-sydsydvästlig riktning och det påträffades inga spår av kistor. Vid ombyggnationen 

av det närliggande Ehrentralska huset intill byggdes om på 1700-talet nämns det att en större 

mängd mänskliga ben forslats bort med kärror (Bergman et al 2012:28). 

 Två av lådorna från 1930-talsgrävningarna kommer från Tyska stallplan där det var okänt 

om materialet bestod av orörda gravar eller omrört benmaterial. Vid norra längan (se figur 6), 

under stenbädden som kallas ”Y” påträffades omrörda människoben. Söder om mur ”X” 

påträffades de tidigare nämnda orubbade gravarna som innehöll två vuxna och ett barn. En större 

Figur 6. Sammanställning av två olika ritningar över stenbädd Y och mur X. RS 51. SSM:s arkiv. 
Reviderad A. Bergman (2011). 
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mängd människoben påträffades även norr om mur ”X”. Vidare dokumentation gällande gravarna 

saknas (Bergman et al 2012:31). 

 Sju lådor från grävningen år 1991 kommer från Svartmangatan och Tyska stallplan där 

tre schakt för renovering av VA-ledningar grävdes (se figur 7). I ett av schakten, grop 1, 

påträffades 50 kg omrörda människoben och en mindre mängd omrörda människoben i grop 2 

(Bergman et al 2012:64f). Materialet från grop 1 har analyserats tidigare av studenter från 

osteologiska forskningslaboratoriet (OFL) vid Stockholms universitet 1994, vars opublicerade 

rapport fokuserade på en individuträkning (MNI), köns- och åldersbedömning (Johansson och 

Strömblad 1994). Då föreliggande studie använder uppdaterade metoder och har mer specifika 

demografiska frågeställningar har materialet omanalyserats.  

 Sju lådor från 2010 års grävning kommer från Venus 1 (se figur 8), gården där ca tre 

fjärdedelar undersöktes. Söder om den tidigare kallade ”mur X” (se figur 6) påträffades ett ca tre 

meter brett rum med tegelgolv. Under golvet samt längre österut fanns intakta gravar nedgrävda i 

åsgrus som var äldre än golvet. Det rör sig om nio individer (Bergman et al 2012:65).  

 Bergman och Söderlund (2011:20) beskriver 

gravfynden som följande: ”I lagret K 11 

dokumenterades sju individer (K 12, 14, 15, 17, 19, 

20, 33) som begravts på nivån ca +11.90 -12.00 m ö h. Det är inte omöjligt att fler individer 

skulle ha påträffats om ytan hade grävts djupare. Gravarna låg i öst-västlig riktning. Något 

längre västerut, i det gamla rörschaktet påträffades ett ben till en individ (K 13) direkt under 

Figur 7. Schaktritning av renoveringen av VA-
ledningar år 1991. Utfört av Stadsmuseet. 

Figur 8. Lagerritning från (Bergman och Söderlund 2011:21). 
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Höganäsröret. Benet består av lårben, knäskål och de två underbenen och tolkades därför som en 

skadad grav i ursprungligt läge trots att den till skillnad från de övriga ligger i nord-sydlig 

riktning”.   

 Barngraven K 22 påträffades vid framrensningen av muren. Det fanns inga kistspikar 

intill kropparna som förmodligen varit svepta. I flera fall har gravar skurit varandra vilket talar för 

en kontinuerligt användande av platsen. Individ K 12 överlagrade individ K 17; K 14 bör ha 

skurit K 15, och K 20 har förmodligen skurit K 12. Det är möjligt att K 17 och K 19 begravdes 

tillsammans; barnet K 19 vilar sitt huvud mot den vuxna K 17:s knä (Bergman och Söderlund 

2011:21).  

 Skeletten K 12, 14, 15, 17 och 22 har genomgått en översiktlig osteologisk analys utförd 

av Anna Kjellström (OFL) under två dagar år 2010 (se bilaga 3 i Bergman och Söderlund 

2011:45), där en översiktsanalys där en ålders- och könsbedömning utfördes samt dokumentation 

av patologier. Detta material har genomgåtts på nytt i denna analys.  

 I fyllnadslagret K7 under tegelgolvet påträffades mänskliga skelettdelar och i de östra 

delarna en hel del kol och förkolnade träbitar (Bergman och Söderlund 2011:28f). 

 Sammanfattningsvis skriver Bergman och Söderlund (2011:45) att det osteologiska 

materialet påträffades i: ”…fem anläggningar där benelement påträffats i vad som uppfattats som 

orubbat läge. Gravarna låg tätt placerade utan fynd eller synbara tecken på kistor i form av 

kistspikar eller beslag. Förutom dessa anläggningar påträffades i närbelägna rörschakt omrörda 

benelement av okänd vikt men vilka i volym fyllde fem sopsäckar”. 

1.1.4. Helgeandsholmen 

När Helgeandshuset på Helgeandsholmen började brukas exakt är oklart men det är senast år 

1320 och brukades till år 1531 (Dahlbäck 1982:113f). Detta gör Helgeandshuset samtida som 

Svartbrödraskapet. Dessa två tillsammans med St. Nikolai var de tre samtida kyrkogårdarna i 

Gamla stan under medeltiden (Dahlbäck 1982:114). Det tillvaratagna materialet från 

Helgeandshuset består av 1339 skelett (2 ton) i orubbat läge samt 4,9 ton omrörda skelettdelar. En 

individuträkning genomfördes och resulterade i minst 2800 individer, dock beräknas en tredjedel 

av gravgården saknas vilket rimligtvis skulle ge ett minsta individantal på 4100 individer för hela 

Helgeandsholmen (Dahlbäck 1982:117). Ett flertal individer från det omrörda materialet visar 

spår av hugg-, kross- och skottskador, en uträkning av frekvensen för dödligt våld visade sig vara 

5% baserat på huvudskador. Två tredjedelar av dessa bedömdes tillhöra män i arbetsför ålder och 

en tredjedel som äldre kvinnor. Det finns inga belägg för att gravgården använts som 

krigskyrkogård för soldater som fallit inne i staden eller ute på malmarna, det är dock troligt att de 

försvarare, inkräktare, stadsbor, bönder eller knektar som stupade under 1460-talets oroligheter 

och strider har förts till Helgeandsholmens kyrkogård (ibid 120ff).  

 Demografin på Helgeandshuset visar att av de hela individerna finns 391 bedömdes som 
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män, 269 som kvinnor och 17 med okänt kön, 286 av skeletten var subadulta och 376 kunde inte 

könsbedömas då skeletten var ofullständiga. Gravgården verkar inte ha praktiserat 

könssegregation. Ca 80% av de hela skeletten kunde åldersbedömas vilket visar en medelålder för 

män på 44,6 år och 41,6 år för kvinnor. Då de begravda i första hand består av de intagna finns en 

viss övervikt av maturus (35-64 år) och en lägre andel barngravar än vad som vanligtvis påträffas, 

därför finns en låg andel inom infans till infans II (0-14 år) med en ökning i antal först vid 

juvenilis (10-24 år) (Dahlbäck 1982:124ff).  

 

1.2. Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att göra en demografisk studie för att få en uppfattning om 

sammansättningen av människor från de olika utgrävda områdena. En större och mer omfattande 

demografisk studie och sammanställning genomförs av det omblandade osteologiska materialet 

för att undersöka köns- och åldersfördelningen i materialet då det kan ge information om huruvida 

gravgården användes generellt eller huvudsakligen av klosterbröderna. Även patologiska 

förändringar analyseras för att få fram en hälsoprofil dessutom görs en rumslig analys av olika 

delar av gravgården för att undersöka likheter och skillnader i ålders- eller könsfördelning mellan 

Tyska stallplan, kvarter Juno och kvarter Venus.  

1.3. Frågeställningar 

• Hur många individer har påträffats på Svartbrödraskapets gravgård?  

• Hur ser köns- och åldersfördelningen ut? 

• Finns det skillnader mellan kvarteren i form av kön, ålder och vittring? 

• Kan de patologiska förändringarna säga något om individernas hälsostatus? 

• Går det att urskilja vilka som fick gravläggas på Svartbrödraskapets gravgård? 

• Går det att urskilja en könssegregation på gravgården? 

• Finns det likheter/skillnader jämfört med Helgeandsholmen? 

1.4. Avgränsningar  

En totalanalys av materialet från 1930-talets grävning gjordes för att se hur den anatomiska 

representationen ser ut, därefter gjordes avgränsningar i undersökningarna för att studera 

demografin inom andra delar av gravgården. Avgränsningen baseras på observationerna från 

första steget av analyserna av materialet från 1930-talets undersökningar. Denna studie fokuserar 

på elementen; kranium, mandibula, dentes, atlas, axis, första costae, clavicula, scapula, humerus, 
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radius, ulna, sacrum, os coxae, femur, patella, tibia, fibula, och calcaneus. Samtliga ben med 

patologiska förändringar dokumenterades.  

 Benmaterial från djur har inte analyserats i föreliggande studie. 

2. TIDIGARE OSTEOLOGISKA ANALYSER 

2.1. Svartbrödraklostret 

En osteologisk analys av 50 

kg ben har utförts av Johansson 

och Strömblad (1994) vid 

osteologiska 

forskningslaboratoriet (OFL) med fokus på en minsta 

individuträkning samt köns- och åldersbedömning (se 

tabell 1). Resultatet visar ett minsta individantal på 33. 

Endast adulta ben har könsbedömts varav åtta anses vara 

som män och fem anses vara kvinnor (Johansson och Strömblad 1994:21), se tabell 2.  

 En översiktlig analys och tolkning av fem individer (K 12, K 14, K 15, K 17 och K 22) 

från Kvarter Venus som påträffats i orubbat läge har utförts av Anna Kjellström 2010 och finns 

som bilaga i Bergman och Söderlund (2011:45ff). 

Individerna har namngivits efter dess anläggningsnamn 

(se tabell 3).   

 Individ K 17 är en av de mer kompletta individerna och uppvisar en större mängd 

patologiska förändringar; bland annat stora förändringar på höger knäregion där lårbenet, 

skenbenet och knäskålen har en komplett sammanväxning (ankylos). Sammanväxningen har 

resulterat i att skenbenet tvingats bakåt så att vinkeln i den stela knäleden är nästan 45 grader. 

Deformeringen tolkas som en felläkt knäfraktur. Även hos skaftet till det andra mellanfotsbenet i 

foten på samma sida visar spår efter en läkt fraktur som eventuellt uppstått samtidigt som 

knäfrakturen. För komplett beskrivning av individ K 17 patologiska förändringar se Bergman och 

Söderlund (2011:45ff).  

 För mer detaljerade beskrivningar se Bilaga i Bergman och Söderlund (2011:45ff). 

3. MATERIAL 

Materialet består av 21 lådor med mänskliga lämningar i plastpåsar som lämnats in till OFL från 

Svartbrödraskapets gravgård varav fem lådor kommer från grävningar på 1930-talet i kvarter 

Juno, åtta lådor från grävningen 1991 i Tyska stallplan och åtta lådor från 2010 i kvarter Venus. 

Kön Antal

Kvinna 5

Man 8

Tabell 1. Åldersfördelning och MNI 
enligt Johansson och Strömblad (1994). 

Tabell 2. Könsfördelning på 
vuxna individer enligt 
Johansson och Strömblad 
(1994). 

Tabell 3. Ålder- och könsbedömning 
enligt Kjellström 2010 (Bergman och 
Söderlund (2011:45ff). 
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Av de 21 lådorna bestod 19 av omrört material. Analysmetoden är därför anpassad för omrört 

material (Knüsel och Outram 2004, Outram et al. 2005). 

3.1. Tafonomi och fyndomständigheter 

Majoriteten av föreliggande studie består av omrört mänskligt material som grävts ut under ett 

flertal grävperioder samt fem mer kompletta individer från grävningen år 2010. Under tidigt 

1900-tal anlades nya VA-ledningar vilket resulterade i att en stor del gravar blev omrörda, utöver 

det finns det dokumenterat benmaterial som antingen blivit återbegravda inom det aktuella 

schaktet eller har okänd förvaring. Detta kan orsaka en försämrad bevaring och högre vittring av 

ben som varit objekt för väder och vind. 

 Under 1930-talsgrävningarna nämns osteologiska fynd frekvent i E.O. Johanssons 

dagbok som finns bevarad hos Stadsmuseet. Där beskrivs bland annat orubbade gravar vilket 

indikerar att en stor del av de intakta gravarna omblandats vid insamlandet och bortförandet av 

benen.  

 När en källare på kvarter Juno 17, f d Juno 13 år 1991 skulle renoveras för fuktskador 

påträffades en relativt stor medeltida källarlös byggnad där 3850 g omrörda människoben 

påträffades i lager 8 profil 2 (se figur 9) och 6750 

g i lager 9 profil 2 (Söderlund 1991). Vart dessa 

ben sedan tagit vägen är okänt. 

4. METOD 

4.1. Kvantifiering 

För att undersöka individantal samt anatomisk 

representation används fragmentantal (Number of 

identified specimens), NISP och minsta antal 

element (Minimum number of elements), MNE. 

NISP står för det antal identifierade delar per 

element (Lyman 2008:100). Genom att använda 

NISP har det totala antalet bedömts tillsammans 

med det totala antalet för varje anatomisk del och 

element. Outram et al. (2005:1702) varnar för att 

NISP påverkas av fragmenteringsgraden då stora 

ben kan fragmenteras och därmed generera ett 

stort antal identifierbara fragment, därför är MNE beräkningen av större intresse här.  

Figur 9. Schaktritning av lager 8 från Söderlund 
(1993). 
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 MNE står för det minsta antal element och används för att räkna olika element, t.ex. det 

minsta antal proximala humerus kan räknas inom det osteologiska materialet (Lyman 2008:102). 

De fragment som anses kunna tillhöra samma ben räknas bort genom att använda sig av zoner på 

benen (Outram et al. 2005:1702). I föreliggande studie har ett MNE räknats ut för varje 

grävningsår (1932–1933, 1991 och 2010) och sedan har det totala antalet av varje sida för varje 

element analyserats och subadulta ben och adulta ben har analyserats separat. Åldersbedömningen 

baseras på epifyssammanväxning för rörben och tandframbrytning för käkar, se nedan. Ben som 

analyserats för MNE är os temporale (temporal/tinningben), mandibula (underkäke), atlas (första 

halskotan), axis (andra halskotan), 1a costae (första revbenet), clavicula (nyckelben), scapula 

(skulderblad), humerus (överarmsben), radius (strålben), ulna (armbågsben), os coxae 

(bäckenben), sacrum (korsrygg), femur (lårben), patella (knäskål), tibia (skenben), fibula 

(vadben) och calcaneus (hälben).  

 MNI står för minsta antal individer och appliceras oftast på animalt material (Lyman 

2008:100), men kan även appliceras på mänskligt material och kremeringar för att identifiera det 

minsta antal individer när det osteologiska materialet är utspritt och omblandat. MNI utgår från 

resultatet i MNE uträkningen där varje del som anses tillhöra samma element räknas och det 

element med högst antal anses vara det minsta antalet individer (Lyman 2008). Ben som 

analyserats för MNI är os temporale, mandibula, atlas, axis, 1a costae, clavicula, scapula, 

humerus, radius, ulna, os coxae, sacrum, femur, patella, tibia, fibula och calcaneus.  

4.2. Vittringsgrad 

En bedömning av bevaringsförhållandena utfördes genom att registrera vittringsgraden på benen. 

Vittringen graderades i tre nivåer (se tabell 4). 

Tabell 4. Vittringsgrad 

VITTRINGSGRAD  

A Ingen synbar vittring 

B Små synbara områden med vittring, under 50% av det totala benet 

C Mer vittrat än inte eller helt vittrat, 50% och mer av det totala benet 

4.3. Åldersbedömning 

Åldersbedömning utgår från metoder som sammanfattas i Standards for data collection from 

human skeletal remains av Buikstra och Ubelaker (1994) där kranium och dentes (tänder) 

graderas och ger en åldersintervall (Brothwell 1981). Epifyssammanväxning ger en åldersintervall 

då epifysen växer samman med diafysen vid olika åldrar beroende på element (McKern och 

Stewart 1957 i White och Folkens 2005). Facies auricularis (korsbensleden) och symphysis 
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pubica (blygdbensfogen) graderas utifrån Meindl och Lovejoy 

(1989). Varje fas ger en åldersintervall.  

 Denna studie använder åldersgrupper enligt Sjøvold 

1978 (se tabell 5) för att göra åldersbedömningar mer 

översiktliga och för att möjliggöra en jämförelse med tidigare 

analyser. 

Tabell 5. Åldersgruppering enligt Sjøvold (1978). 

ÅLDERSGRUPPER 
(SJØVOLD 1978) 

 INTERVALL  ÖVERLAPPNING  

INFANS -1 år 1  0  
INFANS I 0–7 år 8  1  
INFANS II 5–14 år 10  3  
JUVENILIS 10–24 år 15  5  
ADULTUS 18–44 år 27  7  
MATURUS 35–64 år 30  10  
SENILIS 50–79 år 30  15  

4.3.1. Kranium, sutursammanväxning 

På hela kranier graderades sutursammanväxningen på sju punkter av tio (se figur 10) som sedan 

adderas och ger ett suturvärde mellan S1 och S6; detta S-värde ger en åldersintervall där S1 

indikerar en yngre individ och S6 indikerar en äldre individ, dessa S-värden har dock en stor 

överlappning och ett medelvärde som placerar alla S-värden på en ålder som är högre än 30 år 

(Meindl och Lovejoy 1985). 

Figur 10. Bild på punkter 1-7 som 
används vid analys av 
sutursammanväxning. Bild från Buikstra 
och Ubelaker (1994:33). 
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4.3.2. Tandslitage 

Vid åldersbedömning av tänder bedöms hela molarer 

(kindtänder) där varje enskild molar får en slitagegrad 

mellan 1 och 7 där 1 är mycket lite eller inget slitage och 7 

är kraftigt slitet; graderingarna adderas sedan till en 

åldersgrupp (se figur 11). Om slitagesumman är låg 

resulterar det i en ung åldersgrupp, är slitagesumman hög 

resulterar det i en äldre åldersgrupp. Det finns fyra 

åldersgrupper (se tabell 6).  

Tabell 6. Åldersintervall baserad på 
slitagegrad på molarer. 

ÅLDERSINTERVALL  

GRUPP 1 17-25 år 

GRUPP 2 25-35 år 

GRUPP 3  33-45 år 

 

 Hos hela individer bedömdes 

endast mandibula men då denna studie 

utgår från omrörda individer har även 

maxilla (överkäke) bedömts för att få ut 

mer data (Brothwell 1981). Närvaron av den tredje molaren (visdomstand) räknas in i 

åldersintervallen och för subadulta individer används tandframbrytning för att bedöma ålder 

(White och Folkens 2005:366; Ubelaker 1989). 

4.3.3. Os coxae 

Facies auricularis (se figur 12) på os coxae graderas utifrån Meindl och Lovejoy (1989) med 

tillhörande fasbeskrivning 1-8 i Standards for data collection from human skeletal remains (1994) 

(se tabell 4), där strukturen på facies auricularis bedöms till en fas (se tabell 7). 

FAS ÅLDERS-
INTERVALL 

TEXTURBESKRIVNING 

FAS 1 20-24 år Kuperad och fin granulation 
FAS 2 25-29 år Kuperingen minskar men bibehåller ungdomligt 

utseende 
FAS 3 30-34 år Generell förlust av kupering, förbytt med 

striering och förgrovning av granulation 

Figur 11. Bild på tandslitagebedömning ur Brothwell 
(1981). 
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Tabell 7. Fasindelning och 
åldersintervall och 
fasbeskrivning på facies 
auricularis utifrån Meindl och 
Lovejoy (1989). 

 

 

 Symphysis pubica på os 

coxae (se figur 12 och 13) 

graderas utifrån från Brooks och Suchey (1990), där strukturen bedöms till en fas (se tabell 8). 

Denna metod bör specificeras till ett bedömt kön, men då detta material är omrört har symphysis 

pubica även bedömts utifrån beskrivningar gällande båda könen.  

Tabell 8. Fasindelning och åldersintervall på symphysis pubica utifrån 
Brooks och Suchey (1990). 

FAS ÅLDERSINTERVALL 

FAS I 15-23 år 

FAS II 19-34 år 

FAS III 21-46 år 

FAS IV 23-57 år 

FAS V 27-66 år 

FAS VI 34-86 år 

4.3.4. Subadulta 

För identifiering av subadulta individer och 

åldersbedömning av ben från subadulta individer 

registreras sammanväxningen av epifyser på 

elementen då de växer samman vid olika 

åldersintervaller (White och Folkens 2005:372f). För vidare 

åldersbedömning av subadulta ben användes osteoarkeologiska 

forskningslaboratoriets subadulta referenssamling vid Stockholms 

universitet samt tandbildning och tandframbrytning enligt Ubelaker (1978) där tandbildningen 

och tandframbrytning kan kopplas till en ålder med ± en viss åldersintervall.   

4.4. Könsbedömning 

Könsbedömningen utgår från metoder som sammanfattas i Standards for data collection from 

human skeletal remains av Buikstra och Ubelaker (1994) där kranium samt os coxae graderas och 

FAS 4 35-39 år Enhetlig grov granulation 
FAS 5 40-44 år Övergång från grov granulation till kompakt 

yta, uppstår som öar på en eller båda halorna 
FAS 6 45-49 år Fullständig dencifikation med total förlust av 

granulation 
FAS 7 50-59 år Kompakt oregelbunden yta av ojämn topografi 

och måttlig till markerad förändring i 
preauricularisområden 

FAS 8 60+ år Nedbrytning med lipping (kanter), 
microporositet, ökad oregelbundenhet och 
markerad förändring i preauricularisområden 

Figur 13. Bild på 
fasindelningen för symphysis 
pubica enligt White och 
Folkens (2005). 

Figur 12. Bild på os coxae från 
Buikstra och Ubelaker 
(1994:18) Pilar som pekar på 
facies auricularis och 
symphysis pubica tillagd av 
författaren. 
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ger en indikation på kön. Osteometri används på caput och epicondyl för humerus och femur för 

en könsbedömning enligt Pearson (1917-1919), Steward (1979) och Thieme (1957) i Bass (1987). 

4.4.1. Kranium 

 Könsbedömning på kranium utgår från fem punkter (se figur 14 och tabell 9) som 

graderas mellan 1–3 eller 1–5 där 1 och 2 klassas som kvinnligt, 3 som androgyn och 4–5 klassas 

som manligt. För de punkter som har tre grader klassas 1 som kvinnligt, 2 som androgyn och 3 

som manligt (Acsadi och Nemeskeri 1970 i Buikstra och Ubelaker 1994:20). 

 

Tabell 9. Könsbedömningspunkter på kranium med graderingsintervaller. 

  

 

 

 

4.4.2. Mandibula 

Tabell 10. Könsbedömningspunkter på mandibula med graderingsintervall. 

Könsbedömning på 

mandibula (se figur 14) 

utgår från två punkter 

som graderas mellan 1–5 (se tabell 10) där 1–2 klassas som kvinnligt, 3 som androgyn och 4–5 

som manligt (Buikstra och Ubelaker 1994:20, 

Sjøvold 1988). 

KÖNSBEDÖMNING KRANIUM GRADERING REFERENSER 

PROTUB. OCC. EXT 1–5 Buikstra och Ubelaker (1994) 

ARCUS SUPERCILIARIS 1–3 Acsadi och Nemeskeri (1970) 

GLABELLA 1–5 Acsadi och Nemeskeri (1970) 

MARGO SUPRAORBITALIS 1–5 Acsadi och Nemeskeri (1970) 

PROCESSUS MASTIODEUS 1–5 Acsadi och Nemeskeri (1970) 

KÖNSBEDÖMNING 
MANDIBULA 

GRADERING REFERENSER 

PROTUB. MENTALIS 1–5 Buikstra och Ubelaker (1994) 
RAMUS/ANGLUS 1–5 Sjøvold (1988) 

Figur 14.  Kriterierna för könsbedömning av 
kraniet av Acsadi och Nemeskeri 1970 ur 
Buikstra och Ubelaker (1994:20). Bild från 
Buikstra och Ubelaker (1994). 
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4.4.3. Os coxae 

Könsbedömning på os coxae utgår från sex punkter (se figur 15, 16 och tabell 11) som graderas 

mellan 1–5 där 1–2 klassas som kvinnligt, 3 som androgyn och 4–5 som manligt. För den punkt 

som har 4 grader klassas 1–2 som kvinnligt och 3–4 som manligt. För de punkter som har 3 

grader klassas 1 som kvinnligt, 2 som androgyn och 3 som manligt (Buikstra och Ubelaker 

1994:17–19; Phenice 1969; Bruzek 2002; Milner 1992). 

Tabell 11. Könsbedömningspunkter på os coxae med graderingsintervall. 

KÖNSBEDÖMNING OS COXAE GRADERING REFERENSER 

INCISURA ISHIADICA MAJOR 1–5 Buikstra och Ubelaker (1994:17-19) 
VENTRAL ARC 1–3 Phenice (1969) 

SUBPUBIC CONCAVITY 1–3 Phenice (1969) 
ISHIOPUBIC RAMUS RIDGE 1–3 Phenice (1969) 

ARC COMPOSÉ 1–3 Bruzek (2002) 
SULCIS PREAURICULARIS 1–4 Milner (1992) 

4.4.4. Osteometrisk dokumentation för könsbedömning 

Osteometriska undersökningar har utförts på humerus (Stewart 1979:100 och Bass 1987:151) och 

femur (Bass 1979:219) caput och epicondyl för könsbedömning av vuxna ben (se tabell 12-15). 

Vid måttagning användes ett digitalt skjutmått för caput och en osteometrisk bräda. Måtten för 

benen noterades i millimeter med en decimal. Gränsvärden för bedömning av kön används 

indirekt ur Stewart (1979) och Thieme (1957) för humerus, och Pearson (1917-1919) i Bass 

Figur 16. Poängbedömning för ventral 
arc, subpubic concavity samt 
ischiopubic ramus ridge (Buikstra och 
Ubelaker 1994:16f). Bild ur Buikstra 
och Ubelaker (1994).  

Figur 15. Poängbedömning för incisura ischiadica major 
(Buikstra och Ubelaker 1994). Bild ur Buikstra och Ubelaker 
(1994). 
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(1987) för femur. Gränsvärdena kan dock inte används direkt utan kritisk granskning då den inte 

tar hänsyn till biologiska skillnader och hälsoförändringar som kan påverka benens storlek och 

utveckling. Metoden är inte anpassad efter europeiskt eller skandinaviskt material vilket kan 

påverka resultatet.  

Tabell 12. Könsbedömning utifrån humerus vertikala caputbredd (Steward 1979:100). 

HUMERUS: KVINNA-”KVINNA?” OSÄKERT KÖN ”MAN?” -MAN 

CAPUT VERTIKALA 
DIAMETER (MM) 

<43 mm 44–46 mm >48 mm 

Tabell 13. Könsbedömning utifrån humerus epicondylbredd (Thieme 1957:73). Värdena har avrundats 
uppåt i tabellen. 

HUMERUS: KVINNA-”KVINNA?” OSÄKERT KÖN ”MAN?” -MAN 

EPIKONDYLBREDD 
(MM) 

<56,7 mm 58–63 mm >63,8 mm 

Tabell 14. Könsbedömning på femur vertikala caputmått (Pearson 1917-1919:tabell 27). 

FEMUR: KVINNA-”KVINNA?” OSÄKERT KÖN ”MAN?” -MAN 

CAPUT VERTIKALA 
DIAMETER (MM) 

<43,5 mm 43,5–44,5 mm >44,5 mm 

Tabell 15. Könsbedömning på femur epicondylbredd (Pearson 1917-1919:tabell 27). 

FEMUR: KVINNA-”KVINNA?” OSÄKERT KÖN ”MAN?” -MAN 

EPIKONDYLBREDD 
(MM) 

<74 mm 74–76 mm >76 mm 

4.5. Längdbedömning 

Denna studie använder sig av Maijanen och Niskanen (2010) då de har uppdaterade LSQ 

längdekvationer (slope*maxlängd i cm+intercept) baserade på medeltida skandinaver vilket anses 

passa detta material bäst. Som komplement användes även LSQ längdekvationer 

(slope*maxlängd i cm+intercept) från Trotter (1970). Mått på femur och humerus maxlängd (GL) 

används för att räkna ut en kroppslängd, vilket innebär distansen mellan den mest proximala 

punkten på humerus och femur till den mest distala punkten på trochlea (Moore-Jansen et al. 

1994 i Buikstra och Ubelaker 1994:80, 83).  

4.6. Patologi 

Ben med patologiska förändringar registrerades och beskrevs utifrån en okulär bedömning 

(Lovell 2000). Då materialet innehåller en stor mängd patologiska förändringar kommer inte allt 

behandlas i denna studie. Denna studie kommer fokusera på frakturer, cribra orbitale, 

emaljhypoplasier och entesopatier.  
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 I de fall materialet varit smutsigt har benet torrborstats eller rengjorts med kranvatten och 

en mjuk borste.  

4.6.1. Cribra orbitale 

Cribra orbitale är en porös lesion (se figur 17) på kraniet och då mer precist i ögonhålans tak. 

Cribra orbitale förekommer frekvent i osteoarkeologiskt material vilket har föranlett vida 

diskussioner om orsaken till dessa och huruvida de är länkade till anemi. Dock kan förekomsten 

av cribra orbitale kopplas till en bred variation av åkommor (Brickley 2018:1, se även Walker et 

al. 2009). Syftet i denna studie är inte att koppla förekomsten av 

cribra orbitale till en specifik åkomma utan snarare för att visa att 

förekomsten av cribra orbitale är ett resultat av en stressfull tid i livet 

hos den drabbade. 

 Vid bedömningen cribra orbitale registrerades frånvaro, mild 

cribra orbitale som upptar liten yta i orbita och/eller läkt ut och stor 

mängd cribra orbitale som upptar en tredjedel eller mer av orbita 

och/eller ser aktiv ut; dessa sidobestämdes även i mån av möjlighet.  

4.6.2. Emaljhypoplasi 

Emaljhypoplasier är en oregelbundenhet i tandens emalj som kan vara ca 1 mm eller bredare (se 

figur 18). Emaljhypoplasier är störningar som uppstått under tandens utveckling under 

tillväxtperioden i barndomen. Detta kallas på engelska för ”Linear enamel hypoplasia (LEH)”. 

Det finns tre former av emaljhypoplastiska förändringar; furrow-form, pit-form och plane-form 

(Hillson 2014:76, 162f). I denna studie noterades endast furrow-form 

som beskrivs som antingen skarpa, smala linjer som nästan ser 

ingraverade ut på kronans yta, till bredare och mindre markanta 

inbuktningar. Ofta påträffas ett flertal inbuktningar på samma tand och 

bildar en tvättbrädeliknande effekt (Hillson 2014:163f). 

Observationerna som Hillson (2014:166f) beskriver indikerar att 

störningen som resulterar i LEH orsakas av längre hälsoproblem snarare 

än korta sjukdomar eller stressperioder så som avvänjning av amning 

för barn och brist på vitamin A, C och D (Pitsios et al 2012:180,187; se 

även Fitzgerald och Rose 2008:172). Med hjälp av 

tandutvecklingsstadier (se bilaga 1, figur 3.2.3 för 

tandutvecklingsschema) kan en åldersintervall produceras och jämföras 

Figur 18. Canin från 
maxilla med 
emaljhypoplasi. Se 
markering. 

Figur 17. Höger orbita med 
aktiv cribra orbitale medialt. 
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med tandtypen och placeringen av emaljhypoplasi på tanden (White och Folkens 2005:329). I 

denna studie har emaljhypoplasi identifierats okulärt samt genom att dra en nagel längs emaljen 

för att känna eventuella ojämnheter i ytskiktet (Hillson 2014:176). Samtliga tänder som uppvisade 

emaljhypoplasi registrerades, detta inkluderar tänder i maxilla, mandibula och lösfunna tänder. 

4.6.3. Trauma och fraktur 

Trauma och frakturer är spår i benen som visar en färsk eller läkt förändring efter en skada på 

benet så som ett benbrott eller spår efter yttre våld. Detta kan sedan delas in i fyra kategorier 

enligt Ortner och Putschar (1981:55). Första kategorin är inkomplett eller komplett brott i ett ben, 

andra kategorin är en abnorm placering eller dislokation av ett ben, tredje kategorin är en störning 

i nerv och/eller blodtillförseln och den fjärde kategorin är artificiellt abnorm form på ben (Roberts 

och Manchester 2010:84). Denna studie fokuserar på första 

och andra kategorin; inkomplett/komplett benbrott samt 

abnorm placering eller dislokation. En bedömning på om 

huruvida det rör sig om ante- peri- eller 

postmortem utfördes. Antemortala skador är 

de skador som uppstått innan individen 

avlidit och har antingen börjat läkas eller läkt 

helt. Perimortala skador uppstår vid 

dödstillfället eller en kort tid före eller efter 

dödstillfället, dessa skador saknar spår av läkning och har en enhetlig färg. 

Postmortala skador uppstår efter dödstillfället och har generellt ljusare färg än 

resterande ben samt ojämna kanter som ser torra ut (Novak 2000:90). Denna 

bedömning kan vara problematisk då perimortem förändringar i många fall 

saknar antydan till att läkningsprocessen påbörjat (Djurić et al. 2006:167). 

Frakturmönstret dokumenterades för att avgöra om det är en färsk fraktur eller 

en torrskada som uppstått efter deponering i jord.  

 Materialet innehåller två typer av trauma (se figur 19) och frakturer (se 

figur 20) där trauma delas in i tre kategorier; skarp, trubbig och projektil. Skarpt 

syftar till eggade vapen, trubbigt syftar till trubbiga vapen eller olyckor som ett 

fall vilket ger depressionsfrakturer och projektilskador är beroende av 

velociteten i det använda vapnet. (Roberts och Manchester 2010:110, se även 

Fibiger et al. 2013). Berryman och Haun (1996) beskriver modeller för hur 

trubbigt våld och projektilvapen identifieras där den biomekaniska faktorn är 

central då detta avgör hur frakturmönstret ser ut. 

Figur 19. Kranium med spår efter ett 
troligt skarpt våld som är 
antemortem. 

Figur 20. Höger 
ulna med callus 
efter benbrott 
som läkt, se 
markering. 
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 Alla frakturer har analyserats och registreras utifrån följande metod: frakturlinjer på ben 

kan indikera vilken typ av fraktur det rör sig om; normal (utan fraktur), greenstick (inkomplett), 

transversal, sned, spiral, komminut inskjutning, traktion, kompression, sluten och öppen (Tavares 

2015). I de fall det är möjligt dokumenteras läkningsprocessen, det kan dock finnas ett mörkertal 

där skadan är alltför subtila eller har läkt utan att uppvisa förändring (Djurić et al. 2006:167). 

Samtliga ben med fraktur registreras utifrån sida, läge och typ av förändring samt om det ser ut att 

vara ante-, peri- eller postmortalt. 

4.6.4. Entesopatier 

Entesopatier är ”muskel-skelett stressmarkörer” vilket är förändringar på platsen där en sena 

fäster vid ett ben. Dessa markörer används ofta för att försöka rekonstruera förflutna livsstilar och 

aktivitetsmönter och därmed försöka identifiera den aktivitet som framkallat förändringen. 

Forskningen angående dessa aktivetetsrelaterade förändringar är tvetydig och fortfarande osäker 

då genetik, ålder, kön och kroppsstorlek påverkar resultatet. Sannolikheten för närvaro av 

entesopatier ökar med ålder och är mer frekvent vid manuellt arbete (Vilotte 2010:224, 231). 

Denna studie syftar inte till att rekonstruera specifika aktivitetsmönter 

utan anser att närvaron av entesopatier indikerar frekvent aktivitet av det 

aktuella elementet. Vid bedömningen av entesopatier registrerades 

frånvaro och närvaro av entesopatier på samtliga element, därefter 

bedömdes omfattningen av dessa vilket resulterade i tre grupper: element 

som helt saknade entesopatier, element som uppvisade aktiva 

entesopatier med ett skarpt utseende som antyder att processen var 

pågående (se figur 21), och element som uppvisade förändringar som 

börjat jämna ut sig och uppvisade en påbörjad läkningsprocess (se bilaga 

2, figur 1.2). Dessa mättes och sidobedömdes även.  

  
Figur 21. Höger humerus 
med entesopatier, se 
markering. 
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5. RESULTAT 

I resultatkapitlet presenteras en sammanslagning av samtliga utgrävningsår och områden; dessa är 

uppdelade i en adult del och en subadult del följt av resultat utifrån utgrävningsår och därmed 

område där år 1932-1933 motsvarar kvarter Juno, år 1991 motsvarar Tyska stallplan och år 2010 

motsvarar kvarter Venus.  

5.1. Bevaringsförhållanden 

Då materialet varit omrört under en lång tidsperiod undersöktes vittringsgraden på de analyserade 

benen, bevaringen visar sig vara god med relativt lite vittring (se figur 22). 

5.2. Individberäkning  

En total NISP gjordes på materialet som grävdes upp mellan 1932 och 1933 (se figur 23) för att se 

hur den anatomiska representationen ser ut. Resultatet visar att se mindre benen till stor del 

saknas i materialet vilket kan bero på bevaringsförhållandena eller utgrävningsmetoderna. Det 

finns en stor andel kranium och costae i materialet vilket troligtvis är för att dessa fragmenteras 

lättare och därmed utgör en större andel fragment i varierande storlek. 

Figur 22. Vittringsgrad där A är obefintlig, B är blandad och C är väldigt 
vittrad. 
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 Den totala NISP (se figur 23) utgjorde grunden till avgränsningarna som applicerades på 

materialet från utgrävningarna år 1991 och år 2010 där analysen fokuserade på kranium, 

mandibula, dentes, atlas, axis, 1a costae, clavicula, scapula, humerus, radius, ulna, sacrum, os 

coxae, femur, tibia, patella, fibula, och calcaneus (se figur 24). Tänder analyserades främst för att 

kartlägga ålder och patologiska förändringar.  

  

 

 Den anatomiska representationen med avgränsningar visar en fortsatt hög andel kranium, 

Figur 23. NISP för materialet från 1930-talsgrävningarna där en fullständig analys 
gjordes för att kartlägga den anatomiska representationen. Data till denna figur finns i 
Bilaga. 

Figur 24. NISP för alla områden med tidigare nämnda avgränsningar. Data till denna figur finns 
i bilaga 1, figur 2.1-2.17. 
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humerus, radius, ulna, os coxae, femur, tibia och fibula. De mindre benen som atlas, axis och 

calcaneus är fortsatt underrepresenterade i materialet. 

Ett MNE räknades ut på de element som är mest representerade; hela kranium, temporale, 

mandibula, atlas, axis, 1a costae clavicula scapula, humerus, radius, ulna, os coxae, sacrum, 

femur, patella, tibia, fibula och calcaneus (se figur 25 och tabell 16). Därefter delades de upp 

efter utgrävningsår, höger, vänster och hel för kranium, mandibula, atlas, axis och sacrum i de 

fall det var möjligt. Elementen räknades utifrån hela, nästan hela och fragmentdelar som inte kan 

tillhöra samma ben (se bilaga 1, figur 2.1-2.17) för att få fram ett MNE och MNI (se tabell 16). 

Detta resulterade i ett MNI på 83 baserat på sin humerus för hela materialet. 

 

  

Figur 25. MNE på alla element och år utifrån tidigare nämnda avgränsningar. 



26 

 

Tabell 16. MNE och MNI uträkning för alla år på de element som är mest representerade i totala 
materialet samt bevaringsindex där humerus sin är 100%. 

MNE=1255     Humerus =100%  

  Dx Sin Hel MNI Bevaringsindex % 

Kranium/Temporale 30 33 22 55 55/83=0,66 66% 

Mandibula 3 3 26 29 29/83=0,34 34% 

Atlas 2 1 11 13 13/83=0,22 22% 

Axis   21 21 21/83=0,25 25% 

1a costae 15 24  24 24/83=0,28 28% 

Clavicula 24 42  42 42/83=0,50 50% 

Scapula 26 34  34 34/83=0,40 40% 

Humerus 59 83  83 83/83=1 100% 

Radius 43 45  45 45/83=0,54 54% 

Ulna 53 60  60 60/83=0,72 72% 

Coxae 51 50  51 51/83=0,61 61% 

Sacrum 1  41 42 42/83=0,50 50% 

Femur 69 70  70 70/83=0,84 84% 

Patella 5 10  10 10/83=0,12 12% 

Tibia 61 45  61 61/83=0,73 73% 

Fibula 35 31  35 35/83=0,42 42% 

Calcaneus 22 30  30 30/83=0,36 36% 

  

Bevaringsindex (se tabell 16) visar att de mindre elementen är sämre bevarade än de större 

elementen som humerus, ulna och femur. 

5.2.1. Subadult individberäkning 

För att få fram MNE och MNI för subadulta individer (infans-juvernilis) separerades dessa från 

adulta ben med en efterföljande uträkning, likt ovan beskrivet för ben som registrerats inom dessa 

två kategorier. De ben som inte registrerades som subadulta har tolkats som adulta. Den subadulta 

analysen resulterade i en NISP på 502 (se figur26) där humerus, radius, ulna, os coxae, femur och 

tibia var mest representerade. 

Figur 26. NISP för subadulta inom alla områden med 
tidigare nämnda avgränsningar. Data till denna figur 
finns i bilaga 1, figur 2.1-2.17. 

Figur 27. MNE på alla subadulta element och år 
utifrån tidigare nämnda avgränsningar. 
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Utifrån samma metod blir MNI för subadulta 28 baserat på sin femur (se figur 27 och tabell 17). 

Tabell 17. MNE och MNI uträkning för subadulta ben inom alla år på de element som är mest 
representerade i totala materialet samt bevaringsindex där femur sin är 100%. 

MNE=351     Femur =100%  

  Dx Sin Hel MNI Bevaringsindex % 

Kranium/Temporale 6 6 2 8 8/28=0,28 28% 

Mandibula 2 0 5 7 7/28=0,25 25% 

Atlas 0 1 0 1 1/28=0,03 3% 

Axis 0 0 2 2 2/28=0,07 7% 

1a costae 3 6 0 6 6/28=0,21 21% 

Clavicula 10 15 0 15 15/28=0,53 53% 

Scapula 7 11 0 11 11/28=0,39 39% 

Humerus 17 26 0 26 26/28=0,92 92% 

Radius 21 13 0 21 21/28=0,75 75% 

Ulna 25 16 0 25 25/28=0,89 89% 

Coxae 15 17 0 17 17/28=0,60 60% 

Sacrum 0 0 8 8 8/28=0,28 28% 

Femur 23 28 0 28 28/28=1 100% 

Patella 0 1 0 1 1/28=0,03 3% 

Tibia 19 15 0 15 15/28=0,53 53% 

Fibula 3 2 13 16 16/28=0,57 57% 

Calcaneus 7 4 2 7 7/28=0,25 25% 

 

Vid uträknandet av subadulta i procent av det totala materialet användes MNE/MNI för subadulta 

(28) och delades (÷) med det totala materialets MNE/MNI (83). Resultatet visar att 33% av det 

totala materialet är subadulta (28÷83=0,33=33%). 

5.2.2. Adult individberäkning 

Som nämnt har adulta ben analyserats separat för att få fram MNE och MNI varpå det utfördes 

samma typ av uträkning som ovan. Den adulta analysen resulterade i en NISP på 1668 (se figur 

28) där kranium, humerus, radius, ulna, os coxae, femur, tibia och fibula var mest representerade. 

Figur 28. NISP för adulta inom alla områden med 
tidigare nämnda avgränsningar. Data till denna 
figur finns i bilaga 1, figur 2.1-2.17. Figur 29. MNE på alla adulta element och år utifrån 

tidigare nämnda avgränsningar. 
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Utifrån samma metod blir MNI för adulta 56 baserat på sin humerus (se figur 29 och tabell 18). 

Tabell 18. MNE och MNI uträkning för adulta ben inom alla år på de element som är mest representerade i 
totala materialet samt bevaringsindex där humerus sin är 100%. 

MNE=844 
    

Humerus =100%  

  Dx Sin Hel MNI Bevaringsindex % 

Kranium/Temporale 24 24 0 24 24/56=0,42 42% 

Mandibula 3 5 27 32 32/56=0,57 57% 

Atlas 2 1 11 13 13/56=0,23 23% 

Axis 0 0 18 18 18/56=0,32 32% 

1a costae 12 12 0 12 12/56=0,21 21% 

Clavicula 14 26 0 26 26/56=0,46 46% 

Scapula 19 23 0 23 23/56=0,41 41% 

Humerus 44 56 0 56 56/56=1 100% 

Radius 24 33 0 33 33/56=0,58 58% 

Ulna 29 44 0 44 44/56=0,78 78% 

Coxae 38 33 0 38 38/56=0,67 67% 

Sacrum 1 
 

26 27 27/56=0,48 48% 

Femur 52 46 0 52 52/56=0,92 92% 

Patella 5 9 0 9 9/56=0,16 16% 

Tibia 43 36 0 43 43/56=0,76 76% 

Fibula 32 30 0 32 32/56=0,57 57% 

Calcaneus 15 27 0 27 27/56=0,48 48% 

 

5.3. Åldersfördelning 

5.3.1. Adulta 

Det finns ben från minst 56 adulta individer i materialet. 

Figur 30. Åldersfördelning på hela os coxae med som 
har facies auricularis och symphysis pubica bevarade 
som är könsbedömda. 

Figur 31. Fasfördelning på alla bedömningsbara 
facies auricularis. Bedömningen med fas 5-6 är 
tidigare utförd av Anna Kjellström (Bergman och 
Söderlund 2011). 
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 I materialet fanns åtta hela os coxae med åldersbedömningsbara facies auricularis och 

symphysis pubica, dessa kunde även könsbedömas (se figur 30). Resultatet visar att dödsåldern är 

relativt låg då dessa individer varit unga vuxna eller vuxna. Os coxae 3 visar en högre slitagegrad 

på facies auricularis än på symphysis pubica.  

 Av alla intakta facies auricularis i det totala materialet hamnar dödsåldern mellan fas 2 

och 5 samt fas 7 med den högsta toppen under 

fas 3 (se figur 32).  

 Fasfördelning på samtliga 

bedömningsbara facies auricularis i det totala 

materialet utifrån könsfördelning (se figur 33) 

visar att de som är bedömda som ”kvinnor?” 

har en dödsålder vid fas 3, 4 och 7.  De som är 

bedömda som ”man” eller ”man?” har en 

dödsålder mellan fas 2 och 5.  

 Åldersfördelning på facies auricularis i 

det totala materialet är baserat på fasindelningen 

ovan (figur 32) och visar en dödsålder mellan 30 

och 59 år.  

 Av alla intakta symphysis pubica hamnar 

dödsåldern främst under fas 1 och fas 4 (se figur 

34).    

Figur 32. Åldersfördelning på alla bedömningsbara 
facies auricularis. 

Figur 33. Fasfördelning på alla bedömningsbara 
facies auricularis utifrån kön. Bedömningen med 
fas 5-6 är tidigare utförd av Anna Kjellström 
(Bergman och Söderlund 2011). 

Figur 34. Fasfördelning på alla bedömningsbara 
symphysis pubica. 

Figur 35. Åldersfördelning på alla bedömningsbara 
symphysis pubica. 
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 Fasfördelning på samtliga 

bedömningsbara symphysis pubica i det totala 

materialet utifrån könsfördelning (se figur 35) 

visar att de som är bedömda som ”kvinna?” 

har en spridd dödsålder och de som är 

bedömda som ”man” eller ”man?” har en 

dödsålder vid fas 1 och fas 4.  

  Åldersfördelning på symphysis pubica i 

det totala materialet baserat på fasindelningen 

ovan (figur 36). Dödsåldern verkar ha en topp vid 

15-23 år och sedan vid 30+ år.  

  Suturvärde på sutursammanväxning på 

alla hela och bedömningsbara kranier i det totala 

materialet (se figur 37) visar en dödsålder vid 

värde S2 och S5.   

 

 Tandslitageålder i maxilla och mandibula (se figur 38 och 39) baseras på molarernas 

slitagegrad samt eruption, detta resultat visar tänder som sitter i käkar samt lösa identifierbara 

tänder. Resultatet visar en dödsålder mellan 17 och 35. 

Figur 37. Suturvärde på kraniets 
sutursammanväxning. 

Figur 38. Åldersfördelning enligt tandslitage i 
maxilla. 

Figur 39. Åldersfördelning enligt tandslitage i 
mandibula. 

Figur 36. Åldersfördelning på alla bedömningsbara 
symphysis pubica utifrån kön. 
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5.3.2. Subadulta 

Det finns ben från minst 28 subadulta individer.  

 Subadult åldersbedömning baserad på närvaro av 

mjölktänder och tanderuptionsgrad i det totala 

materialet (se figur 40) med en topp i dödsåldern 

vid 5 år. 

 

5.3.3. Subadult osteometri 

Humerus maximala längd (mm) och distala epifysbredden (mm) visar två kluster som indikerar 

en ökad morbiditet under dessa storleksperioderna (se figur 41).  

  Humerus distala epifysbredd (mm) visar att det finns en dödstrend vid 27 till 30 mm (se 

figur 42). 

 Femur maximala längd (mm) och distala epifysbredden (mm) visar två små kluster som 

indikerar en ökad morbiditet under dessa storleksperioderna (se figur 43). Femur distala 

Figur 40. Tandålder utifrån närvaro av 
mjölktänder och tanderuption i maxilla och 
mandibula. 

Figur 41. Humerus maximala längd (mm) och 
distala epifysbredd (mm). 

Figur 42. Humerus distala epifysbredd (mm) på 
subadulta ben. 

Figur 43. Femurs maximala längd (mm) och 
distala epifysbredd (mm). 

Figur 44. Femurs distala epifysbredd (mm) på 
subadulta ben. Staplarna indikerar en dödstrend vid 
23 mm, 38 mm och 65 mm. 
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epifysbredd (mm) visar att det finns förhöjd dödlighet hos unga vid 23 mm och 65 mm (se figur 

44). 

5.3.4. Områdesresultat 

Åldersfördelning utifrån de olika utgrävningsåren 

och områden visar att det påträffades ett högre 

antal subadulta individer år 1991 och år 2010 

jämfört med grävningarna på 1930-talet (se figur 

45). 

 

 

 

5.4. Könsfördelning 

5.4.1. Os coxae 

Resultatet visar att det totala materialet har en högre andel män baserat på könsbedömning på os 

coxae (se figur 46).  

 Ichiadica major, arc composé och sulcus preauricularis är de könsbedömningsbara 

punkter på os coxae som det fanns mest av i det totala materialet (se figur 47). Samtliga 

könsbedömningar visar en övervägande andel män. 

Figur 45. Åldersfördelningen i de olika 
områdena och utgrävningsåren. 

Figur 46.  Könsfördelningen baserat på alla 
analyserade os coxae. 

Figur 47. Könsbedömning på alla bedömda os 
coxae utifrån samtliga tidigare nämnda kriterier. 
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5.4.2. Kranium 

Resultatet visar att det totala materialet har en 

högre andel kvinnor baserat på könsbedömning på 

kranium (se figur 48). Då könsbedömningen på 

kranium visar motsatta resultat jämfört med os 

coxae har bedömningen gjorts en andra gång, den 

nya analysen visade samma resultat.

 Resultatet visar att en stor andel 

könsbedömningsbara punkter ger en osäker 

könsbedömning och en hög andel kvinnor (se figur 

49).   

 Könsbedömningen på mandibula visar en stor 

andel kvinnor och androgyna (se figur 50).  

 Könsbedömning på kranium jämfört med os 

coxae visar att kranium ger en högre andel 

kvinnliga bedömningar och os coxae ger en högre 

andel manliga bedömningar (se figur 51). 

 

 

Figur48. Könsfördelningen baserat på alla 
analyserade kraniefragment. 

Figur 49. Könsbedömning på alla bedömda 
kraniefragment utifrån samtliga tidigare nämnda 
kriterier. 

Figur 50. Könsbedömning på alla bedömda 
mandibula. 

Figur 51. Könsfördelning på alla bedömda 
kraniefragment jämfört med alla bedömda os 
coxae. 
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5.4.3. Osteometri 

Humerus vertikala caputmått (mm) visar en större mängd i måttkategorierna 44 vilket 

indikerar ”osäkert kön” och 48 mm vilket indikerar ”man” (se figur 52, Steward 1979).   

 Humerus distala epicondylbredd (mm) visar en större mängd i måttkategorierna 60 vilket 

indikerar ”osäker kön”, 64 och 66 mm vilket indikerar ”man” (se figur 53, Thieme 1957).  

Femurs vertikala caputmått (mm) visar en större mängd i måttkategorierna 46 till 50 mm med 

störts antal vid 50 mm vilket indikerar ”man” (se figur 54, Pearson 1917-1919).  

 Femurs epicondylbredd (mm) visar en större mängd i måttkategorierna 55 vilket 

indikerar ”kvinna” och 85 mm vilket indikerar ”man” (se figur 55, Pearson 1917-1919). 

5.4.4. Områdesresultat 

Könsfördelningen på os coxae utifrån de olika utgrävningsåren visar en hög andel ”män?” i 

samtliga utgrävningsår med den högsta andelen ”män?” och androgyna från utgrävningen år 

2010, dock har utgrävningen från år 2010 en högre andel bedömningsbara os coxae (se figur 56).  

Figur 52. Humerus caputmått (mm) på ben som är 
fused eller closing. Resultat presenteras i 2 mm 
intervaller. 

Figur 53. Humerus distala epicondylbredd (mm) på 
ben som är fused eller closing. Resultat presenteras 
i 2 mm intervaller. 

Figur 54. Femurs caputmått (mm) på ben som är 
fused eller closing. Resultat presenteras i 2 mm 
intervaller. 

Figur 55. Femurs distala epifysmått (mm) på ben 
som är fused eller closing. Resultat presenteras i 
5 mm intervaller. 
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 Könsfördelningen på kranium utifrån de olika utgrävningsåren visar en hög 

andel ”kvinnor?” i samtliga utgrävningsår med den högsta andelen från utgrävningen år 1991, 

dock har utgrävningen från år 1991 en högre andel 

bedömningsbara kranier (se figur 57).

 Könsfördelning på kranium och os coxae från 

utgrävningen år 2010 visar en stor 

andel ”manliga?” os coxae och låg 

andel ”manliga?” kranier, medan utgrävningen år 

1991 visar ett relativt jämt antal ”kvinnor?” 

och ”män?” på både kranium och os coxae (se 

figur 58). 

 Könsfördelningen på mandibula utifrån de olika 

utgrävningsåren visar att utgrävningarna mellan år 

1932-1933 har en väldigt låg andel 

bedömningsbara ben. Utgrävningen år 1991 visar 

en hög andel ”kvinnor?” och en låg andel ”män?”. 

Utgrävningen år 2010 visar en jämn fördelning 

mellan ”kvinnor?” och ”män?” (se figur 59). 

 

5.5. Kroppslängdsberäkning adulta 

Kroppslängdsberäkning på humerus i det totala materialet. Resultatet visar en stor andel individer 

mellan 165 och 175 cm (se figur 60, Maijnanen och Niskanen 2010; Trotter 1970). 

Figur 56. Könsfördelning på os coxae i de olika 
grävområdena 

Figur 57. Könsfördelning på kranium i de olika 
grävområdena. 

Figur 58. Könsfördelning på alla bedömda 
kraniefragment jämfört med alla bedömda os 
coxae i de olika grävområdena. 

Figur 59. Könsfördelning på mandibula i de olika 
grävområdena. 
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 Kropplängdberäkningen på humerus 

utifrån Maijanen och Niskanen (2010) visar ett 

stort antal inom längdkategorin 175 cm. Ett 

mönster framträder av att bedömda kvinnor 

var kortare än de som bedömts som män (se 

figur 61), men även bedömda kvinnor hamnar 

inom längdkategorierna 170-180 cm. 

 Kroppslängdberäkning på humerus 

utifrån Trotter (1970) skiljer sig lite från Maijnanen och Niskanen (2010) (se figur 62) och visar 

att samtliga ben inom längdkategorin 170 cm är av okänt kön. Dock visas samma trend att de 

bedömda kvinnorna är kortare än de 

bedömda männen.  

 Kroppslängdberäkning på femur i det 

totala materialet visar en liten topp mellan 

155 och 165 cm samt en stor topp vid 175 

cm (se figur 63). 

 Kropplängdberäkningen på femur utifrån 

Maijanen och Niskanen (2010) visar ett stort 

antal inom längdkategorin 175 cm där 

majoriteten är bedömda män, dock framträder bedömda män inom samtliga längdkategorier (se 

figur 64).  

Figur 60. Kroppslängdsberäkning på adulta 
humerus. Resultat presenteras i 5 cm intervaller. 

Figur 61. Humerus kroppslängdberäkning med 
caputs könsbedömning. Längdberäkning utifrån 
Maijnanen och Niskanen (2010). 

Figur 62. Humerus kroppslängdberäkning med 
caputs könsbedömning. Längdberäkning utifrån 
Trotter (1970). 

Figur 63. Kroppslängdsberäkning på adulta femur. 
Resultat presenteras i 5 cm intervaller. 
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 Kroppslängdberäkning på femur utifrån Trotter (1970) skiljer sig lite från Maijnanen och 

Niskanen (2010) (se figur 65) och visar att de som är bedömda som kvinnor hamnar i 

längdkategorin 160 cm och 175 cm. De bedömda männen hamnar i den högre längdkategorin 

med undantag för en individ som är 145 cm. 

5.6. Patologi 

Av det totala materialet finns 217 poster 

registrerade med patologiska förändringar 

och 2025 poster registrerade som friska eller utan synbar patologisk förändring (se tabell 19). Av 

de utvalda patologierna förekommer emaljhypoplasi och entesopatier mest frekvent och det 

område som uppvisar flest patologiska förändringar är 1930-talet och år 1991 (se tabell 20). 

5.6.1. Cribra orbitale 

Av de 15 bedömda cribra orbitale är flest bedömda som ”kvinnor?”  och påträffades mest i 

materialet från år 1932-1933 och 1991 (se tabell 21).  

Figur 64. Femur kroppslängdberäkning med 
caputs könsbedömning. Längdberäkning utifrån 
Maijnanen och Niskanen (2010). 

Figur 65. Femur kroppslängdberäkning med 
caputs könsbedömning. Längdberäkning utifrån 
Trotter (1970). 

Tabell 19. Antal ben som uppvisar patologiska 
förändringar i relation till antalet som inte har 
några förändringar. 

Tabell 20. Antal ben som uppvisar förändringar av 
utvalda patologier i respektive område. 

Kön 1932-1933 1933 1991 2010

Kvinna? 5 0 3 3

Man? 1 1 0 0

Okänt kön 0 0 2 0

Ej könsbedömd 0 0 1 0

Tabell 21. Könsfördelning och områdesfördelning på 
cribra orbitale. Ålder 1932-1933 1933 1991 2010

Infans 0 0 0 0

Infans I 0 0 0 0

Infans II 0 0 0 0

Juvernilis 0 0 0 0

Adultus+ 6 1 6 3

Tabell 22. Åldersfördelning och 
områdesfördelning på cribra orbitale. 
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Åldersfördelningen visar att endast adultus+ och/eller ben som inte kunnat åldersbedömas 

uppvisar förekomst av cribra orbitale (se tabell 22). 

5.6.2. Emaljhypoplsi 

Förekomsten av de 62 bedömda 

emaljhypoplasierna visar att 

flertalet identifierades på lösfunna 

tänder varav majoriteten 

påträffades i grävningen år 1991- 

och år 1932-1933 (se tabell 23). 

Av de bedömda 

emlajhypoplasierna är flest ej 

könsbedömda då majoriteten är 

lösfynd och ”kvinna?” (se tabell 

24). Åldersfördelningen visar att 

emaljhypoplasi förekommer främst hos 

adulta+ och/eller ej åldersbedömda 

samt juvenilis (se tabell 25).  Det 

tandslag som uppvisar mest 

emaljhypoplasi är premolar 1 i 

mandibula (p1m) samt ett större antal 

incisiver (I1x, I2m och I2x) och caniner 

(cm, cx och C) (se figur 66). 

Emaljhypoplasin förekommer vanligen mitt 

på kronan eller något närmre roten. 

  

Tabell 23. Förekomst av emaljhypoplasi utifrån element och 
område. 

Kön 1932-1933 1933 1991 2010

Kvinna? 0 0 4 1

Man? 0 0 1 3

Okänt kön 1 0 1 0

Ej könsbedömd 26 0 23 2

Tabell 24.  Könsfördelning och områdesfördelning på 
emaljhypoplasier. 

Ålder 1932-1933 1933 1991 2010

Infans 0 0 0 0

Infans I 0 0 0 0

Infans II 1 0 1 0

Juvernilis 2 0 3 0

Adultus+ 24 0 25 6

Tabell 25. Åldersfördelning och områdesfördelning på 
emaljhypoplasier. 

Figur 66. Tandslag med emaljhypoplasier. 
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5.6.3. Trauma/fraktur 

Frakturfördelningen på element visar att alla områden innehåller frakturer på kranium och att 

grävningen år 2010 har en bredare anatomisk förekomst med flest frakturer på os coxae (se tabell 

26). Av de 17 bedömda benen med 

spår efter frakturer är dessa främst 

förekommande på ej könsbedömda 

och visar en lika stor andel 

på ”kvinna?”, ”man?” och de av okänt 

kön (se tabell 27). Åldersfördelningen 

visar att frakturer är mest frekvent på 

adultus+ och/eller ej 

åldersbedömda ben samt 

juvenilis. I materialet från 

grävningen år 2010 påträffades 

högst andel ben med frakturer (se 

tabell 28). 

 Av de kranium och os coxae 

med fraktur uppvisar sju kranium 

och fem os coxae penetrerande 

trauma (se figur 67). Kranium 

med penetrerande trauma består 

av två ”kvinnor?” två med 

obestämt kön och tre som inte haft 

könsbedömningsbara kriterier (se figur 68). Av 

dessa är tre subadulta och fyra adultus+. Os 

coxae med penetrerande trauma består av 

tre ”män?”, en ”kvinna?” och en med okänt kön 

(se figur 69). En ”man?” och en med okänt kön 

bedömdes som subadulta. 

Eelement 1932-1933 1933 1991 2010

Kranium 2 2 2 1

Ulna 1 0 0 2

Os coxae 0 0 0 5

Femur 0 0 0 1

Tibia 0 0 0 1

Tabell 26.Förekomst av trauma/fraktur utifrån element och 
område. 

Kön 1932-1933 1933 1991 2010

Kvinna? 0 0 1 2

Man? 0 0 0 3

Okänt kön 0 1 1 1

Ej könsbedömd 3 1 0 4

Tabell 27. Könsfördelning och områdesfördelning på 
trauma/fraktur. 

Ålder 1932-1933 1933 1991 2010

Infans 0 0 0 0

Infans I 0 0 0 0

Infats II 0 0 0 0

Juvernilis 1 1 1 3

Adultus+/ej bedömda 2 1 1 5

Maturus 0 0 0 2

Tabell 28. Åldersfördelning och områdesfördelning på 
trauma/fraktur. 

Figur 67. Antal kranium och os coxae med spår 
av penetrerande trauma. 
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5.6.4. Entesopatier 

 Av de 29 entesopatier påträffas mest i 

materialet från 1932-1933- och 2010 års 

grävningar (se tabell 29) och då främst 

på humerus. Entesopatier påträffades 

endast på ej könsbedömda ben (se tabell 

30). Åldersfördelningen visar en hög 

andel adultus+ och/eller ej 

åldersbedömda samt juvenilis 

med högst andel entesopatier på 

juvenilis i grävningen år 2010 och 

högst andel entesopatier på 

adultus+ i grävningen år 1932-1933 

(se tabell 31). 

 

 

  

Element 1932-1933 1933 1991 2010

Humerus 9 0 2 11

Ulna 0 0 1 0

Carpi 1 0 0 0

Femur 0 0 0 1

Fibula 1 0 0 2

Tabell 29. Förekomst av entesopatier utifrån element och 
område. 

Kön 1932-1933 1933 1991 2010

Kvinna? 0 0 0 0

Man? 0 0 0 0

Okänt kön 0 0 0 0

Ej könsbedömd 12 0 3 14

Tabell 30.  Könsfördelning och områdesfördelning på entesopatier. 

Figur 68. Ålders- och könsfördelning på kranium 
med penetrerande trauma. 

Figur 69. Ålders- och könsfördelning på os 
coxae med penetrerande trauma. 

Ålder 1932-1933 1933 1991 2010

Infants 0 0 0 0

Infants I 0 0 0 0

Infants II 0 0 0 0

Juvernilis 2 0 0 10

Adultus+ 10 0 3 4

Tabell 31. Åldersfördelning och områdesfördelning på 
entesopatier. 
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6. DISKUSSION 

Svartbrödrakonventets läge inom kvarter Juno, Tyska stallplan och kvarter Venus är oklart men 

det finns två teorier (se Bergman och Söderlund 2011:5 och Hasselmo 1981). Konventets läge 

skulle ge olika mönster för demografin. Enligt två kartor (se figur 2 och 4) är det möjligt att 

konventet har legat i kvarter Venus och sträckt sig över Tyska stallplan och en bit in på kvarter 

Juno.  

6.1. De gravlagda 

Andelen analyserade ben (NISP) skiljer sig lite mellan områdena då 1991- och 2010-års 

grävningar har en större mängd analyserade ben. Detta beror främst på områdets struktur och 

troligen även storleken på utgrävningsområdet. Bevaringsförhållandena för hela materialet har 

visat sig vara mestadels bra eller bra med få spår av omfattande vittring. Då nästan allt material 

från Svartbrödraskapets gravgård är omrört var förväntningen att materialet skulle visa en större 

vittringsgrad. Samma vittringsgrad förekommer för subadulta och adulta ben (se bilaga1, figur 

1.1).  humerus och femur är det mest förekommande element i materialet och humerus visar att 

materialet innehåller minst 83 individer då både adulta och subadulta ben räknades tillsammans. 

Vid uträkningen av subadulta individer framkom 28 individer och uträkningen av adulta individer 

visar 56 individer vilket ger ett individantal på 84. 

 Bevaringsindex (se tabell 13) visar att de mindre benen som atlas (första halskotan), axis 

(andra halskotan), patella (knäskålen) och calcaneus (hälbenet) har en låg bevaring. Anledning 

till detta kan dels vara att dessa vittrat bort eller mer troligt att dessa har blivit förbisedda vid 

utgrävningarna då vittringsgraden för hela materialet är relativt god (se figur 22). Samtliga 

områden har bra bevaringsgrad där grävningen år 2010 har något sämre bevaring och grävningen 

år 1991 har bäst bevaring. Bevaringsindex för adulta och subadulta skiljer sig något då subadulta 

har en lägre bevaring av många element jämfört med adulta. Båda kategorierna visar dock samma 

mönster med att de mindre elementen är de som saknas. En anledning till att subadulta ben har 

lägre bevaring kan vara att dessa är mindre än adulta och precis som de tidigare nämnda mindre 

elementen blivit förbisedda under utgrävningarna. En annan anledning kan vara att, som tidigare 

nämnts, en stor mängd människoben avlägsnades. Det är fullt möjligt att element från dessa 

individer har avlägsnats, även om det är svårt att bedöma vad som kördes bort. 

 Bevaringsindex inom de fyra olika utgrävningsåren ser något olika ut (se bilaga 1, tabell 

1.1-1.4) då den anatomiska representationen skiljer sig mellan områdena och den mindre 

grävningen år 1933 innehåller betydligt mindre ben än resterande. Samtliga områden visar samma 

mönster i att de mindre elementen är de som saknas.  
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6.2. Åldersfördelning 

För vuxna individer antyder bedömningen av facies auricularis en ökad dödlighet mellan fas 2 

och 5 samt fas 7, vilket ger en dödsålder mellan 30 och 59 år. Åtta hela os coxae kunde bedömas, 

med hela menas ett helt os coxae från höger eller vänster och inte en hel individ. Av de åtta hela 

os coxae med bedömning på både facies auricularis och symphysis pubica har en eventuell man 

en dödsålder mellan fas 4 och 5 vilket ger en ålder mellan 23 och 57, ytterligare en eventuell man 

har en dödsålder mellan fas 4 för symphysis pubica och fas 8 för facies auricularis vilket ger en 

ålder mellan 23 och 60+. Då facies auricularis ger en markant högre åldersfas än symphysis 

pubica är det möjligt att detta är belastning och rörelserelaterat som påverkat ryggraden och os 

coxae (Roberts och Manchester 2010:139-154), då resterande kotor och sacrum är okända kan 

ingen vidare bedömning göras för att styrka denna teori. De övriga sex individerna har en 

dödsålder mellan fas 2 och 3 vilket ger en ålder mellan 25 och 46 år varav fyra är bedömda som 

eventuella män, en är bedömd som eventuell kvinna och en är av osäker kön.  

 För vuxna individer visar symphysis pubica en ökad dödlighet vid fas 1 och fas 4, vilket 

ger en dödsålder vid 15-23 år och 23-57 år. Fasfördelningen mellan eventuella män och kvinnor 

visar att de 13 som bedömts som man och eventuellt man har en ökad dödlighet vid fas 1 och fas 

4 vilket ger en ålder på 15-23 år och 23-57 år. De sex som bedömts som eventuella kvinnor har en 

ökad dödlighet vid fas 1 och fas 2, fem är bedömda som fas 1 vilket ger en ålder mellan 15-23 år 

och en är bedömd som fas 2 vilket ger en ålder mellan 19-34 år. Kvinnor ser därmed ut att ha en 

lägre dödsålder i detta material. Detta resultat återspeglas i Sigtuna där kvinnor tenderar att ha en 

lägre dödsålder än männen (Kjellström 2005:38). I Lund kunde ingen ålderstrend urskiljas mellan 

män och kvinnor (Arcini 1999:55). 

 Tandslitage på molarer i maxilla och mandibula visar på ett stort antal individer med en 

dödsålder mellan 17 och 35 samt ett mindre antal individer med en dödsålder vid 45+. 

Dödsåldern enligt subadulta tänder visar en ökad dödlighet vid ca 1-5 år, med en större andel vid 

ca 5 år samt mellan ca 7 och 9 år.  

 Måtten från osteometrin resulterar inte i en exakt åldersbedömning utan indikerar en 

relativ dödstrend hos subadulta. För humerus distala epifysbredd verkar barn varit utsatta för en 

ökad morbiditet mellan 27 mm och 30 mm (se figur 42). Materialets breddspann är mellan 19-60 

mm där måtten mellan 27 och 30 mm bör representera en yngre till mellan subadult ålder. För 

femurs distala epicondyl finns en dödstrend vid 23 mm och 65 mm (se figur 44). Materialets 

breddspann är mellan 23-68 mm där måtten vid 23 mm bör representera en yngre subadult ålder 

och måtten vid 65 mm en äldre subadult ålder.  

 Detta betyder att barn mellan ungefär 1-5 år haft en ökad morbiditet med den största 

dödstrenden vid ca 5 år, nästa dödstrend är mellan ungefär 7-9 år. Utöver detta visar osteometrin 
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på dödstrender inom distala epifysmått där speciellt femur visar en ökad morbiditet i en yngre 

subadult ålder och en i äldre subadult ålder. De som överlevde barndomen visar ytterligare 

dödstrender vid ca 15-23 år och mellan ca 25 årsåldern till ca 50 årsåldern, vilket motsvarar 

juvenilis, adulta och maturus. Sigtuna visar liknande resultat där de vanligaste dödsåldrarna är 

infans I, juvenilis, adultus och maturus (Kjellström 2005:38; Wikström et el. 2008:192). Dock 

finns det en frånvaro av äldre individer, maturus och senilis, på Svartbrödraskapets gravgård. I 

Lund är de vanligaste dödsåldrarna infans II, vilket ger en ålder mellan 7 och 14 år och adultus 

vilket ger en ålder var mellan 20 och 39 år. Även här finns en frånvaro av äldre individer, maturus 

och speciellt senilis. En hög andel barn i gravmaterialet bör inte endast ses som en högre 

mortalitet hos subadulta utan även som en hög fertilitet i populationen (Arcini 1999:55, 63) i den 

mening att populationen bestod av en hög andel fertila individer som juvenilis, adultus och 

kanske även de yngre maturus. Hade andelen barn varit liten i gravgården kunde det varit en 

indikation på att populationen bestått av en hög andel infertila individer såsom barn och äldre. 

Dock är det viktigt att poängtera att materialet är omrört och därför påverkar de demografiska 

resultaten. Helgeandsholmen visar väldigt annorlunda resultat med en hög andel individer inom 

ålderskategorin maturus, vilket ger en ålder på 35-64 år med en frånvaro av infans, infans I och 

infans II (0-14 år). Medelåldern är relativt hög med kvinnornas medelålder på 41,6 år och 

männens medelålder på 44,6 år. Dock antas materialet främst bestå av de intagna (Dahlbäck 

1982:124ff) vilket troligtvis innebär att vissa ålderskategorier inte begravdes på just denna 

gravgård. Den lägre dödsåldern hos kvinnor jämfört med män visar sig även i materialet från 

Svartbrödraskapets gravgård. Den relativt höga dödsåldern i Helgeandsholmens material kan vara 

ett tecken på att de intagna inte utsatts för samma risk för infektionssmittor eller svält som 

resterande invånare. Dock fungerade Helgeandshuset som ett sjukhus vilket bör innebära en högre 

andel infektioner och sjukdomar. Det är inte troligt att Svartbrödraskapet utövat samma 

åldersrestriktioner som Helgeandsholmen.  

 Frånvaro av äldre individer kan betyda att de dog innan hög ålder, gravlades på annat 

ställe än Svartbrödraskapets gravgård eller att deras ben inte hade samma goda bevaringsgrad och 

därmed vittrat bort, det sistnämnda scenariot ter sig dock mer osannolikt.   

 Åldersfördelningen utifrån grävåren och därmed områdena visar en högre andel subadulta 

vid 1991- och 2010 års grävning jämfört med 1930-talets grävningar (se figur 45). Om klostret 

varit benäget i kvarter Venus (2010 års grävning) skulle detta betyda att de subadulta kan ha 

gravlagts nära klosterbyggnaden. Skulle klostret däremot legat i kvarter Juno skulle det istället 

innebära att de subadulta gravlagts i gravgårdens utkant, långt bort från klosterbyggnaden.  
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6.3. Könsfördelning 

Det är värt att beakta att det är en ojämn fördelning av materialet (se bilaga1, figur 1.2-1.5); 

grävningen på 1930-talet innehåller mer kranium, men dessa är mer fragmenterade än år 1991 och 

år 2010 vilket resulterar i ett högre antal. Grävningen år 1991 innehåller en högre andel kranium 

och os coxae, men endast ett fåtal av kranierna är nästan hela och inget helt kranium påträffades, 

samt att os coxae generellt är fragmenterat med ett fåtal hela och nästan hela. Grävningen år 2010 

innehåller störst andel hela os coxae och hela kranier. Grävningarna år 1991 och 2010 innehåller 

en markant större andel bedömningsbara underkäkar (se figur 59).  

 Det finns även en skillnad i antalet bedömningsbara os coxae och kranium där kranium 

har 89 könsbedömningar och os coxae har 76, utöver detta tillkommer 38 bedömda underkäkar 

till kraniebedömningarna.  

 Könsfördelningen inom Svartbrödraskapets gravgård visar två olika resultat då 

könsbedömningen på os coxae visar att ca 60% av det analyserade materialet har manliga drag (se 

figur 46) och könsbedömningen på kranium visar att ca 57 % har kvinnliga drag (se figur 48). 

Resultaten från osteometrin antyder att könsbedömningen på os coxae är mer trovärdiga då 

måtten på både humerus och femur ger en hög andel män (se figur 52-55). Utöver detta har det 

varit möjligt att analysera och poängsätta mer än en punkt på många os coxae vilket ger en 

säkrare och mer rättvis bedömning (se figur 47). Materialet innehåller endast sex hela kranier som 

alla kommer från grävningen år 2010, resterande könsbedömningar av kraniet härstammar från en 

eller enstaka bedömningsbara punkter vilket ger ett osäkert resultat (se figur 49). Av de 28 arcus 

superciliaris är ingen bedömd som manlig. Även bedömningen på mandibula visar en något 

större andel med kvinnliga drag. Jämförelsevis har 51 kraniedelar och 22 os coxae delar bedömts 

som eventuellt kvinnliga, 21 kraniedelar och 47 os coxae delar bedömts som eventuellt manliga 

(se figur 51). Resultaten för os coxae och kranier visar en tydlig motsats. En eventuell förklaring 

till detta kan vara att gravgården var könssegregerad varav manliga os coxae påträffades vid ett 

annat område än de kvinnliga kranierna, men dock visar områdesanalysen (se figur 58) att män 

och kvinnor påträffats i hela gravgården. En annan förklaring till de motsägelsefulla resultaten 

kan vara att analysen av kranierna innehåller juvenila individer, vilket skulle resultera i mer 

kvinnliga drag då kraniet inte ännu är fullt utvecklat. En andra analys av kranierna genomfördes 

för att försöka utesluta eventuella juvenila individer, men detta visade sig problematiskt då 

materialet är fragmenterat och många fragment saknade suturer att utgå från. Suturen vid 

temporale fusioneras dessutom inte fören vid 30-årsåldern vilket ör att risken kvarstår att juvenila 

individer räknats in i resultatet. En tredje förklaring kan vara att kriterierna för könsbedömningen, 

graderingen av kranierna för framtagning av biologiskt kön, inte är applicerbara på detta material. 

Det är möjligt att denna population uppvisar för gracila kranier för att ge en rättvis och korrekt 
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bedömning utifrån Acsadi och Nemeskeri (1970) i Buikstra och Ubelaker (1994:20). I Sigtuna 

uppstod samma problematik med de motsägelsefulla könsbedömningarna på kranium, os coxae 

och femur. Resultatet tolkas där som att kranierna uppvisar generellt mer feminina drag än os 

coxae och femur och att kriterierna för könsbedömning på kranier skulle behövts modifieras för 

att vara applicerbar på materialet i Sigtuna (Kjellström 2004:371). Detta styrker argumentationen 

för att överse könsbedömningskriterierna på kranium i det skandinaviska materialet och att en 

ökad medvetenhet för denna problematik bör lyftas fram inom den osteoarkeologiska 

forskningen. 

 Könsfördelning utifrån grävåren och därmed områdena visar att män och kvinnor var 

gravlagda i samtliga områden (se figur 58). Resultatet för endast os coxae visar störst andel 

bedömda män och osäkra kön för grävningen år 2010, denna grävning innehåller dock en 

jämförelsevis stor mängd bedömningsbara os coxae, därför kan männen bli något 

överrepresenterade (se figur 56).   

 Resultatet för kranium visar störst andel bedömda kvinnor, män och osäkra kön för 

grävningen 1991, denna grävning innehåller dock en markant större mängd bedömningsbara 

kranier jämfört med resterande grävningar vilket kan resultera i att bedömda kvinnor blir 

överrepresenterade (se figur 57). Dock visar även resultatet från grävningarna år 1932-1933 en 

större andel bedömda kvinnor än män. Om resterande områden hade en jämnare fördelning av os 

coxae och kranium skulle resultatet visat en mer rättvis könsdistribution. Sigtuna uppvisar som 

tidigare nämnt liknande mönster; kranier bedömdes i större grad till kvinnor och os coxae 

bedömdes i större grad till man. Slutresultatet visar dock en högre andel män på gravgården 

(Kjellström 2005:36; Wikström et al. 2008:192). Materialet från Helgeandsholmen visar en högre 

andel män än kvinnor (Dahlbäck 1982:124ff). En uträkning utifrån materialet visar att ca 40% 

bedömdes som män, 27% som kvinnor och 31% som okänt kön eller ej könsbedömda (se bilaga1, 

figur 4.13). Även originalanalysen som utfördes på materialet från grävningen år 1991 (Johansson 

och Strömblad 1994) resulterade i att ca en tredjedel bedömdes till kvinnor (se bilaga1, figur 

4.14), dock bedömdes endast humerus, os coxae och femur, inte kranium. Metodiken för 

könsbedömning av kranium och os coxae kan behövas överses, uppdateras och eventuellt 

anpassas för ett skandinaviskt material om det ska kunna ge ett trovärdigt och pålitligt resultat i 

material som inte består av hela individer och därmed bedömas utifrån samtliga bedömningsbara 

punkter för att få ett sammanslagningsvärde. Då originalanalysen (Johansson och Strömblad 

1994) från grävningen år 1991 visar en hög andel kvinnor trots att kranier inte analyserats är det 

möjligt att detta område innehåller en hög andel kvinnor, analysmetoderna har dock utvecklats 

sedan analysen utfördes och kan påverka resultatet år endera håll. Resultaten på humerus och 

femur verkar stämma överens med denna analys där en hög andel bedömts som män.   
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 Utifrån grävåren och områdena visar könsfördelningen på mandibula att grävningarna 

mellan år 1932-1933 innehåller mest okänt kön, grävningen år 1991 innehåller en större mängd 

bedömda kvinnor och okänt kön, grävningen år 2010 innehåller en jämn fördelning mellan 

bedömda kvinnor och män. Detta bör ses kritiskt då könsbedömning av omrörda ben inte har 

samma pålitlighet som hela individer, detta resultat ger dock en indikation om hur 

könsfördelningen kan se ut. 

 Det är alltid önskvärt att ha hela individer att bedöma då detta ger det mest säkra 

resultatet, men då detta material är omrört förblir bedömningarna osäkra och könet blir en 

uppskattning och inte ett bestämt kön.  

 Att fastställa huruvida könsfördelningen är jämn eller består av en högre andel av edra 

kön är svårt i detta material då kranium, os coxae och resultaten från de osteometriska 

bedömningarna visar olika resultat. Om Svartbrödraskapets gravgård antas likna andra medeltida 

gravgårdar som Helgeandsholmen (Dahlbäck 1982) och Sigtuna (Kjellström 2005; Wikström et 

al. 2008) är det troligt att även denna innehåller en högre andel män än kvinnor, detta skulle 

styrkas av resultaten på os coxae och de osteometri bedömningarna. Den lägre andelen kvinnor 

kan bero på att det föddes färre kvinnor eller att en högre andel kvinnor dog som barn jämfört 

med män. Detta går dock inte att styrka i detta material.  

6.4. Kroppslängdberäkning 

Kroppslängdberäkningen utgick från Maijanen och Niskanen (2010) på både humerus och femur 

maximala längd. Detta visar att en stor andel av de gravlagda individerna var mellan ca 160 cm 

och 175 cm (se figur 60 och 63). De humerus och femur som var hela med både caputmått och 

GL (greatest length) mått har utifrån caput könsbedömts för att försöka koppla kön och längd. 

Detta visar väldigt spridda resultat på femur, därför används även Trotter (1970). Enligt Maijanen 

och Niskanen (2010) uträkningsformel för humerus hamnade de bedömda kvinnorna i 

längdkategorierna 155 cm till 180 cm och de bedömda männen mellan 170 cm och 185 cm med 

flest inom 175 cm (se figur 61). Vid användandet av Trotter (1970) framkom problematiken av att 

uträkningsformeln är anpassad efter kön. Då detta material innehåller individer av okänt kön finns 

risken att vissa ben hamnat i fel kategori. Resultatet av Trotter visar att alla som är av okänt kön 

hamnar i längdkategorin 170 cm, med trenden av att kortare individer har bedömds som kvinna 

och de bedömda männen hamnar i en längd mellan ca 175 cm och 190 cm (se figur 62).  

 Enligt Maijanen och Niskanen (2010) uträkningsformel för femur hamnar de bedömda 

männen i samtliga kategorier 155-185 cm och en vid 140 cm (se figur 64). De bedömda 

kvinnorna hamnar mellan 155-160 cm samt 175 cm. Vid användandet av Trotter (1970) hamnar 

alla bedömda män utom en inom längdkategorierna 165-185 cm (se figur 65) och de bedömda 
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kvinnorna inom 160 cm och 175 cm. Dock kvarstår problematiken med att detta material är 

omrört och därför inte kan få en säker könsbedömning som Trotters formel kräver. Maijnanen och 

Niskanen (2010) har en formel som är anpassad för material där en könsbedömning inte är möjlig, 

men visar spridda resultat för femur. 

6.5. Patologi 

Patologiska förändringar i denna studie diskuteras utifrån observationer i materialet och studerar 

endast de närvarande observationerna, inte den relativa förekomsten. 

 Vid granskningen av ögonhålorna påträffades 16 ben med cribra orbitale varav materialet 

från grävningen år 1932-1933 och år 1991 innehåller sex cribra orbitale vardera. Av de drabbade 

är 11 bedömda som eventuella kvinnor och två som eventuella män, resterande är av okänt kön 

eller ej könsbedömda. Även i Sigtuna påträffades cribra orbitale hos kvinnor oftare än hos män 

(Kjellström 2005:51). Samtliga är adultus+ eller ej åldersbedömda. Av dessa är 50% registrerade 

som subadulta vilket innebär att benet är synbart subadult men saknar åldersbedömningsbara drag 

(se tabell 19). Detta resulterar i att hälften anses vara adultus+ och hälften anses vara subadulta.  

 Emaljhypoplasi konstaterades på 62 olika tänder av de registrerade patologiska 

förändringarna varav högst antal påträffades vid grävningarna år 1932-1933 och år 1991. 

Majoriteten av de analyserade tänder med emaljhypoplasi är lösfynd (64%) och därmed ej 

könsbedömda, men av de könsbedömda påträffades fem tänder från eventuella kvinnor och fyra 

tänder från eventuella män. Majoriteten är antingen adultus+ eller ej åldersbedömda (64%). Av de 

åldersbedömda är juvenilis mest förekommande samt infans II (se tabell 22). Förekomsten av 

emaljhypoplasi är vanligast mitt på kronan eller något närmare roten. Den vanligaste tandtypen 

med emaljhypoplasi är canin och premolar 1. Detta innebär att uppkomsten av emaljhypoplasi är 

vanligast i ca 10-11 årsåldern (±30 månader). Även incisiv 1 och 2 är frekventa i materialet vilket 

ger en ålder på ca 3-4 år (±12 månader), detta kan indikera en ålder barn slutade amma eller att de 

eventuellt led av vitaminbrist, kanske på grund av det ändrade näringsintaget vid avvänjningen 

(Pitsios et al 2012:180). Detta kan indikera att den höga dödstrenden vid 5 år denna tid var 

stressfull för barn och att en viss andel inte överlevde förändringen i näringsintaget.  

 Trots de vida diskussionerna om orsaken till cribra orbitales tolkas det som kroppens 

reaktion på fysisk stress. Orsaken kan tillskrivas järnbrist, infektion och långvarig sjukdom 

(White och Folkens 2005:320ff). Emaljhypoplasi, likt cribra orbitale, uppstår främst vid fysisk 

stress som infektioner, långvarig sjukdom och undernäring. Under denna stressfulla tid störs 

tillväxten vilket resulterar i hypoplasilinjer (Fitzgerald och Rose 2008:172). Detta skulle kunna 

betyda att de individer som uppvisar fysisk stress i form av cribra orbitale och emaljhypoplasi 

främst gravlades i områdena som undersöktes år 1932-1933 (kvarter Juno) och år 1991 (Tyska 
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stallplan) eller att bevaringen av de delar som kunde undersökas var störst här. Dock är detta svårt 

att fastställa i ett omrörda material; dessutom visar resultatet att det eventuellt var kvinnor, oftare 

än män, som drabbades av dessa förändringar. Åldersmässigt är en hög andel av individerna med 

cribra orbitale juvenila, men då förändring på ben är en långsam process är det högst troligt att 

stressperioden uppstod tidigare i livet, och då eventuellt under samma ålder som emaljhypoplasi 

uppstod, vid främst ca 3-4 års ålder och ca 10-11 års åldern. Även om emaljhypoplasi är mest 

frekvent hos juvenila precis som cribra orbitale kan förändringarna åldersbedömas mer exakt med 

hjälp av tandbildningen och placeringen av hypoplasilinjer (se tandbildningschema av Ubelaker 

1989). Det är viktigt att poängtera att de individer som uppvisar dessa ovanstående förändringar 

är de som överlevt (Arcini 1999:130), då förändringar i det osteologiska materialet tar tid innan 

de blir synbara. Dessa patologiska förändringar kan antingen ses som ett utryck av en generellt 

dålig hälsa eller som att hälsan förbättrades (Arcini 1999:130; Wood et al 1992).  

 Entesopatier påträffades på 29 ben, varav högst antal påträffades i materialet från 

grävningen år 1932-1933 och år 2010. Av benen med entesopatier är 12 bedömda som juvenilis 

och 17 är adultus+. Högst andel ben med entesopatier från grävningen år 2010 bedömdes vara 

juvenila medan högst antal ben med entesopatier från utgrävningarna år 1932-1933 bedömdes 

som adultus+. Då en stor del av de bedömda entesopatierna härstammar från subadulta individer 

med antingen helt ofusionerade caput eller tydliga metafyslinjer är könsbedömningen svår och 

osäker. Av de 29 benen har tre med viss säkerhet könsbedömts utifrån caputs vertikala diameter 

och epicondylbredd (Steward 1979; Pearson 1917-1919), en till kvinna och två till män, dock är 

kvinnan och en man subadult och kan ge falska resultat. De entesopatier som tillhör adultus+ är 

små, runda och släta vilket indikerar att de till stor del är läkta (se bildbilaga). Ca 22 av de 

analyserade entesopatier påträffades på humerus och då främst på vänster sida. Majoriteten av de 

entesopatier som påträffats på juvenilis är stora, med det menas att de är uppnår minst 16 mm i 

längd, dessutom förekommer ofta två rader av entesopatier på dessa ben (se bilaga 2). Denna 

förändring hos juvenila individer indikerar att de redan i tidig ålder använt överkroppen för att 

utveckla förändringen.   

 Trauma och fraktur konstaterades på 17 ben, där grävningen år 2010 har högst antal ben 

med förändringar. Förändringarna är jämt fördelat mellan könen med en majoritet i det ej 

könsbedömda materialet (47%). Av dessa är sex bedömda som juvenilis, nio som adultus+ eller ej 

åldersbedömda, samt två som maturus. Det vanligaste elementet för trauma och frakturer är 

kranium och os coxae, med totalt 12 ben (se figur 23). Förändringar förekommer även på ulna, 

femur och tibia dock har dessa bedömts som en fraktur som uppkommit av ett benbrott (fem ben); 

resultatet av en fraktur kan vara en olycka eller riktat våld. Frakturer på ulna kan uppstå när en 

individ försöker skydda huvudet från våld, även kallat för en Monteggia fraktur eller parry 
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fracture, men den kan även uppstå vid olyckor som till exempel ett fall på armen (Arcini 

1999:140f och däri refererad litteratur).  Förändringarna på kranium som består av sju ben och os 

coxae som består av fem ben, kan vara resultatet av riktat våld då alla utom ett kranium har 

penetrerande trauma eller hål med gångjärnsfrakturer (depressionsfrakturer). Undantagskraniet 

har spår efter vad som ser ut att vara skarpt våld och har en påbörjad läkningsprocess vilket 

indikerar att individen har överlevt traumatillfället (se bilaga 2, figur 1.9-1.10).   

 Kranium med trauma förekommer i hela materialet varav två bedömts som eventuella 

kvinnor, två av okänt kön och tre som ej är könsbedömda. De två kranierna som är bedömda som 

eventuella kvinnor är båda adultus+ och båda kranier med okänt kön är subadulta (figur 68). 

Kranierna med penetrerande trauma uppvisar ett trauma per ben, detta innebär att det saknas 

utgångshål. Av de kranier med penetrerande trauma har alla, utom ett kranium relativt stora hål 

som är uppmätta till ca 19x16 mm, undantagskraniet har ett litet hål på ca 8x6 mm och är något 

snedvinklat posteriort (se bilaga 2, figur 2.5-2.6). Samtliga ben har gångjärnsfrakturer, enhetlig 

färg vid traumaområdet och saknar tecken på läkning vilket indikerar att benet varit färskt vid 

traumatillfället, dock går det inte att styrka huruvida individerna varit vid liv vid traumatillfället 

då det är fullt möjligt att dessa skador uppstått i samband med hanteringen efter döden eller 

begravning.  

 Os coxae med trauma förekommer endast i materialet från grävningen år 2010 varav en 

bedömts till eventuell kvinna, tre som eventuella män och en med okänt kön. En eventuell man 

och kvinna är subadulta och två män och en med okänt kön är adultus+ (se figur 69).  Två av os 

coxae har två hål efter penetrerande trauma, resterande har ett hål. Dessa hål är av två olika 

karaktärer där vissa är relativt stora hål uppmätta till ca 40x25 mm som gått rakt igenom benet; 

den andra typen av hål är litet och runt ca 9x10 mm och har inte gått rakt igenom benet (se bilaga 

2). Båda typerna av hål har gångjärnsfrakturer, enhetlig färg vid traumaområdet och saknar tecken 

på läkning vilket indikerar att benet var färskt vid traumatillfället, det går dock inte att styrka att 

individerna varit vid liv när det inträffade då det är fullt möjligt att dessa skador uppstått i 

samband med hanteringen efter döden eller begravning. Vid recenta eller post-deposition skador 

på ben är det vanligt att det skadade området har en ljusare färg än resterande ben samt att det 

skadade området har en vassare och ruggigare yta jämfört med färska skador. 

 Det går inte att styrka att dessa penetrerande trauman orsakat individens död trots att det 

inte finns tecken på läkning, med ett undantag, det går heller inte att anta att traumat är resultat av 

riktat och medvetet våld utan det är fullt möjligt att de är resultat av olyckor eller arbetsrelaterade 

skador. Dock är detta mindre troligt då majoriteten av huvudtraumat förekommer antingen på 

parietale (huvudets ena sida) eller frontale (pannan), vidare visar de flesta trauman samma 

storlek, form och karaktär i frakturmönstret. Vid trauma på kraniet är det mer sannolikt resultatet 
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av våld, till skillnad från postkraniala frakturer (Fibiger et al. 2013). I analysen saknas tecken på 

våld mot ansikte; maxilla, nasale och mandibula uppvisar inga frakturer, det är dock möjligt att 

frakturer har uppstått men läkt så pass bra att spår inte varit möjliga att upptäcka under analysen. 

Tyvärr är det svårt att göra en mer djupgående analys då materialet är omblandat och majoriteten 

av individer med dessa frakturer inte varit möjliga att köns- eller åldersbedöma.   

 Även materialet från Helgeandsholmen visar spår av trauma så som hugg-, kross- och 

skottskador, då främst från det omrörda materialet. Frekvensen av huvudtrauma är ca 5%. 

Majoriteten, två tredjedelar, av dessa visade sig vara arbetsföra män och en tredjedel var äldre 

kvinnor. Spekulationerna om vilka dessa individer var resulterar i att de eventuellt rör sig om 

försvarare, inkräktare, stadsbor, bönder eller knektar som stupat under 1460-talets oroligheter 

(Dahlbäck 1982:120ff) går att applicera även på Svartbrödraskapets gravgård. Skadornas 

utseende (se Dahlbäck 1982) och frekvens ter sig lika. Materialet från Svartbrödraskapets 

gravgård har dock inte kunnat könsbedömas i samma utsträckning så det är omöjligt att avgöra 

om även könsfördelningen på skadorna ter sig lika på kranierna. Utifrån de könsbedömningar som 

var möjliga att utföra påträffades trauma på både män och kvinnor i subadult och adult ålder.  

7. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 

MNE/MNI beräkningen visar att Svartbrödraskapets gravgård innehåller minst 84 individer varav 

28 är subadulta och 56 är adulta. Vittringsgraden och bevaringsindex visar i stort sett samma 

mönster inom samtliga områden, bevaringen är relativt god med ett bortfall av de mindre 

elementen och något större bortfall bland de subadulta benen. 

 Åldersfördelningen visar mortalitetstrender vid ca 1-5 år, ca 5 år, ca 7-9 år, ca 15-12 år 

och mellan ca 25 och 50 årsåldern, vilket motsvarar infans I, infans II, juvenilis, adultus och 

maturus med störst andel i ålderskategorin adultus och juvenilis. Andelen gamla individer 

(senilis) är låg, vilket skiljer Svartbrödraskapets gravgård från den närliggande kyrkogården vid 

Helgeandsholmen. Den subadulta osteometrin visar dödstrender inom distala epifysmått där 

speciellt femur indikerar en ökad morbiditet i en yngre subadult ålder och en i en äldre subadult 

ålder. En högre andel subadulta ben påträffades i materialet från grävningen år 1991 (Tyska 

stallplan) och år 2010 (kvarter Venus) jämfört med grävningarna på 1930-talet (kvarter Juno), där 

förre ben påträffades. Det exakta läget för klosterbyggnaden är okänt men om det legat enligt 

Hasselmo (1981) i kvarter Venus skulle detta innebära att barn begravts nära klostret. Kvinnor 

verkar ha haft en generellt lägre dödsålder i detta material vilket även överensstämmer med 

Sigtuna och Helgeandsholmen (Dahlbäck 1982). 

 Könsfördelningen visade sig vara svårtolkad då kranierna visar en högre andel kvinnor 

medan bedömningar på os coxae och osteometriska undersökningar på humerus och femur visar 
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en högre andel män i materialet. Då materialet är omrört går det inte att summera samtliga 

bedömningsbara punkter för att få ett mer trovärdigt resultat, men troligen ger bedömningarna av 

os coxae och osteometrin säkrare bedömningar än kraniet. En högre andel män har konstaterats i 

gravmaterialet på Helgeandsholmen (Dahlbäck 1982), i Lund (Wikström et al. 2008) och i 

Sigtuna (Kjellström 2005). En högre andel män än kvinnor i materialet från Svartbrödraskapets 

gravgård ter sig inte orimlig. Möjligen kan det vara en effekt av att gravgården brukades av 

klosterbröderna.  

 Materialet från Svartbrödraskapet uppvisade en bred variation av patologiska 

förändringar, dock begränsas denna studie till cribra orbitale, emaljhypoplasier, entesopatier och 

trauma/fraktur. Benen med patologiska förändringar resulterade i 9,6% av det totala analyserade 

materialet. Då materialet är omrört är det svårt att säga något om individernas hälsostatus, de 

förändringar som har analyserats indikerar dock att individerna kan ha genomgått längre tider av 

fysisk stress så som långvarig sjukdom eller svält samt hårt arbete redan i ung ålder. De har 

dessutom varit utsatta för olika typer av våld som resulterat i synliga frakturer och trauman på 

benen.  

  Svartbrödraskapets demografi liknar inte Helgeandsholmen utan liknar snarare andra 

medeltida gravgårdar som Lund och Sigtuna med en högre andel män än kvinnor och en yngre 

population där senilis i stor utsträckning saknas i materialet. De som gravlades på 

Svartbrödraskapets gravgård visade sig vara en blandad population med både kvinnor, män, 

vuxna och barn i varierande åldrar. Utöver detta finns en bred variation av patologiska 

förändringar som uppstår både hos subadulta och adulta samt spår av riktat våld. Gravgården kan 

därför inte endast varit avsedd för Svartbrödraskapets munkar då det finns en varierad demografi 

inom hela gravgården. De likheter som finns mellan Helgeandsholmen och Svartbrödraskapets 

gravgård är den högre andelen män samt de spår av trauma på kranierna, dock finns detta även i 

materialet från Lund och Sigtuna. Det som helt skiljer Helgeandsholmens gravgård från 

Svartbrödraskapets är åldersfördelningen då Helgeandsholmen främst består av de intagna och 

därför ger en högre andel äldre individer, något som till stor del saknas i Svartbrödraskapets 

material, dessutom är andelen subadulta låg på Helgeandsholmen och hög hos Svartbrödraskapet. 

 Samtliga områden innehöll både män och kvinnor vilket indikerar att Svartbrödraskapet 

inte ensamt brukade gravgården och inte heller praktiserade en könssegregation på sin gravgård.   
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Bilaga 1: Tabeller och diagram 

 

1. Bevaringsförhållanden 

 

Figur 1.1. Vittringsgrad utifrån ålderskategori. 

 

Figur 1.2. NISP för kranium per år. 

 

Figur 1.3. NISP för kraniumfördelning per grävår. 

 

Figur 1.4. NISP för os coxae per år. 

 

Figur 1.5. NISP för os coxaefördelning per grävår. 

Tabell 1.1. Bevaringsindex för år 1932-1933. 

 

Tabell 1.2. Bevaringsindex för år 1933. 

 

Tabell 1.3. Bevaringsindex för år 1991. 

 

År 1933 Kranium/temporale 8

Element dx sin hel MNI Bevaringsindex %

kranium/temporale 5 2 3 8 8/8=1 100%

Mandibula 0 0 2 2 2/8=0,25 25%

Atlas 0 0 0 0 0 0%

Axis 0 0 0 0 0 0%

1a costae 0 0 0 0 0 0%

Clavicula 0 0 0 0 0 0%

Scapula 0 0 0 0 0 0%

Humerus 1 0 0 1 1/8=0,12 12%

Radius 0 1 0 1 1/8=0,12 12%

Ulna 1 0 0 1 1/8=0,12 12%

Coxae 1 0 0 1 1/8=0,12 12%

Sacrum 0 0 0 0 0 0%

Femur 2 0 0 2 2/8=0,25 25%

Patella 0 0 0 0 0 0%

Tibia 2 0 0 2 2/8=0,25 25%

Fibula 0 0 0 0 0 0%

Calcaneus 0 0 0 0 0 0%

År 1991 Ulna 24

Element dx sin hel MNI Bevaringsindex %

kranium/temporale 15 16 5 21 21/24=0,87 87%

Mandibula 2 2 6 8 8/24=0,33 33%

Atlas 0 0 1 1 1/24=0,04 4%

Axis 0 0 7 7 7/24=0,29 29%

1a costae 8 12 0 12 12/24=0,5 50%

Clavicula 7 17 0 17 17/24=0,70 70%

Scapula 9 11 0 11 11/24=0,45 45%

Humerus 16 21 0 21 21/24=0,87 87%

Radius 18 19 0 19 19/24=0,79 79%

Ulna 19 24 0 24 24/24=1 100%

Coxae 11 17 0 17 17/24=0,70 70%

Sacrum 1 0 15 16 16/24=0,66 66%

Femur 21 12 0 21 21/24=0,87 87%

Patella 2 7 0 7 7/24=0,29 29%

Tibia 21 12 0 21 21/24=0,87 87%

Fibula 12 12 0 12 12/24=0,5 50%

Calcaneus 10 20 0 20 20/24=0,83 83%



2 
 

Tabell 1.4. Bevaringsindex för år 2010. 

 

2. Individberäkning 

Tabell 2.1.Grunddata för MNE/MNI beräkning på 
kranium/temporale. 

 

År 2010 femur 49

Element dx sin hel MNI Bevaringsindex %

kranium/temporale 3 7 8 15 15/49=0,30 30%

Mandibula 1 0 13 14 14/49=0,28 28%

Atlas 1 0 8 9 9/49=0,18 18%

Axis 0 0 5 5 5/49=0,10 10%

1a costae 0 1 0 1 1/49=0,02 2%

Clavicula 9 14 0 14 14/49=0,28 28%

Scapula 11 12 0 12 12/49=0,24 24%

Humerus 32 47 0 47 47/49=0,95 95%

Radius 17 19 0 19 19/49=0,38 38%

Ulna 28 26 0 28 28/49=0,57 57%

Coxae 34 26 0 34 34/49=0,69 69%

Sacrum 0 0 16 16 16/49=0,32 32%

Femur 34 49 0 49 49/49=1 100%

Patella 2 2 0 2 2/49=0,04 4%

Tibia 29 30 0 30 30/49=0,61 61%

Fibula 18 15 0 18 18/49=0,36 36%

Calcaneus 8 8 0 8 8/49=0,16 16%
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Tabell 2.2. Grunddata för MNE/MNI beräkning på 
mandibula. 

 

Tabell 2.3. Grunddata för MNE/MNI beräkning på 
clavicula. 

 

Tabell 2.4. Grunddata för MNE/MNI beräkning på 
Atlas. 

 

Tabell 2.5. Grunddata för MNE/MNI beräkning på 
Axis. 

 

Tabell 2.6. Grunddata för MNE/MNI beräkning på 
Sacrum. 

 

Tabell 2.7. Grunddata för MNE/MNI beräkning på 
Costae 1. 

 

Clavicula dx sin (tom) Total

1991 9 20 1 30

25 1 1 2

50 1 3 4

Hel 3 10 13

NH 3 3 6

def 1 1

di50 1 1

frag 1 1 2

pe25 1 1

2010 9 14 23

50 2 3 5

Hel 7 10 17

NH 1 1

1932-33 8 11 19

50 2 2

Hel 5 9 14

NH 3 3

Atlas dx sin (tom) Total

1991 1 1

Hel 1 1

2010 1 8 9

Hel 8 8

corpus 1 1

1932-33 1 2 3 6

25 1 1

Hel 1 1

NH 1 1

corpus 1 1 2

frag 1 1

Totalsumma 2 2 12 16

Axis (tom) Total

1991 7 7

Hel 5 5

NH 1 1

corpus 1 1

2010 5 5

Hel 4 4

corpus 1 1

1932-33 10 10

Hel 8 8

NH 1 1

corpus 1 1

Totalsumma 22 22

Sacrum dx (tom) Total

1991 1 16 17

Hel 8 8

NH 6 6

corpus 1 1 2

s1, s2 1 1

2010 18 18

Hel 6 6

NH 7 7

frag 2 2

s1 2 2

s1, s2 1 1

1932-33 12 12

Hel 1 1

NH 2 2

corpus 7 7

frag 2 2

Totalsumma 1 46 47

Costae 1 dx sin (tom) Total

1991 8 12 4 24

Hel 8 12 3 23

NH 1 1

2010 1 1

Hel 1 1

1932-33 7 11 18

Hel 2 5 7

caput 5 6 11

Totalsumma 15 24 4 43
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Tabell 2.8. Grunddata för MNE/MNI beräkning på 
Scapula. 

 

Tabell 2.9. Grunddata för MNE/MNI beräkning på 
Humerus. 

 

Scapula dx sin (tom) Total

1991 17 20 1 38

Hel 2 1 3

NH 3 5 8

cav. Glen 4 5 9

collum 1 1

spina/acromion8 8 1 17

2010 11 15 26

Hel 4 3 7

NH 3 4 7

cav. Glen 4 5 9

spina/acromion 3 3

1932-33 8 13 21

Hel 4 3 7

NH 2 2

cav. Glen 2 6 8

frag 1 1

spina/acromion1 2 3

Totalsumma 36 48 1 85

Humerus dx sin (tom) Total

1933 1 1

dd75 1 1

1991 28 31 7 66

Hel 5 8 13

NH 2 2

dd25 1 1

dd50 1 1

de25 1 1 2

de50 4 3 7

de75 4 8 12

def 1 1 3 5

di25 1 2 3

di50 1 1

pd50 1 1

pe25 3 2 5

pe50 1 1

pe75 1 1

pef 5 4 2 11

2010 43 63 4 110

Hel 9 10 19

NH 3 10 13

dd25 1 1 2

dd50 1 1

dd75 1 6 7

ddf 1 1

de25 2 7 9

de50 6 5 11

de75 10 7 17

def 1 2 3

di25 1 2 3 6

di50 1 2 3

di75 2 1 3

pd75 1 1

pe25 3 2 5

pe50 1 2 3

pe75 1 1

pef 2 3 5

1932-33 16 17 1 34

Hel 7 5 12

NH 3 3

dd25 1 1

dd75 1 1

de25 1 2 3

de50 1 1

de75 4 4

di50 2 1 1 4

di75 1 1

pe25 1 1

pe50 1 1

pe75 1 1

pef 1 1

Totalsumma 88 111 12 211
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Tabell 2.10. Grunddata för MNE/MNI beräkning på 
Radius. 

 

Tabell 2.11. Grunddata för MNE/MNI beräkning på 
Ulna. 

 

Radius dx sin (tom) Total

1933 1 1

Hel 1 1

1991 26 25 5 56

Hel 7 10 17

NH 5 3 8

dd75 1 1

de25 1 1

de50 2 2

de75 5 2 7

def 1 1 2

di25 2 1 3

di75 1 1 2

pd25 1 1

pe25 2 3 5

pe50 1 1

pe75 3 1 4

pef 2 2

2010 23 28 1 52

Hel 9 13 22

NH 4 4

de25 1 2 3

de50 1 1

de75 2 3 5

di50 2 1 3

di75 2 2

pe25 2 3 5

pe50 1 1 2

pe75 1 2 3

pef 1 1 2

1932-33 8 8 16

Hel 7 5 12

di25 1 1

pd50 1 1

pdf 1 1

pe75 1 1

Totalsumma 57 62 6 125

Ulna dx sin (tom) Total

1933 1 1

pd75 1 1

1991 24 32 56

Hel 6 12 18

NH 3 1 4

de25 3 3

de50 2 1 3

de75 1 1

di25 2 2

di75 2 1 3

pd50 1 1

pd75 1 1

pe25 4 5 9

pe50 1 3 4

pe75 4 2 6

pef 1 1

2010 32 28 3 63

Hel 15 13 28

NH 4 6 10

dd75 1 1

de50 2 2

de75 1 1

di25 1 1

di50 1 1

di75 1 1 1 3

pe25 2 2 4

pe50 4 3 7

pe75 3 2 5

1932-33 5 10 1 16

Hel 4 7 11

NH 2 2

di50 1 1

pd50 1 1

pe75 1 1

Totalsumma 62 70 4 136
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Tabell 2.12. Grunddata för MNE/MNI beräkning på 
Os coxae. 

 

Tabell 2.13. Grunddata för MNE/MNI beräkning på 
Femur. 

 

Os coxae dx sin (tom) Total

1933 2 2

ilium 1 1

pubis 1 1

1991 40 43 12 95

Hel 2 2

NH 3 5 8

acetabulum 8 10 7 25

frag 1 1

ichium 6 4 10

ilium 11 10 3 24

ischium 5 2 1 8

pubis 6 10 1 17

2010 52 35 4 91

Hel 7 5 12

NH 9 9 18

acetabulum 18 12 1 31

ilium 10 5 3 18

ischium 3 2 5

pubis 5 2 7

1932-33 10 13 2 25

Hel 1 1

NH 2 2 4

acetabulum 3 4 7

frag 1 1 2

ichium 3 3 1 7

ilium 1 1 2

pubis 2 2

Totalsumma 104 91 18 213

Femur dx sin (tom) Total

1933 2 2

pd75 1 1

di25 1 1

1991 48 53 15 116

Hel 6 2 8

NH 2 2 4

pd25 1 1

pd75 1 1

pe25 2 3 5

pe50 2 4 6

pe75 7 3 10

ped 1 1

pef 7 9 5 21

di25 1 1 2

di50 1 1

di75 4 8 12

dd25 1 1

de25 1 2 3

de50 1 1

de75 4 1 1 6

def 10 16 5 31

dif 2 2

2010 62 77 6 145

Hel 11 16 27

NH 9 12 21

pd50 2 2

pd75 3 4 7

pe25 2 6 8

pe50 5 4 9

pe75 4 5 9

pef 5 8 2 15

di25 2 2 4

di50 1 1

di75 5 3 1 9

de25 9 4 13

de50 2 2

de75 2 1 3

def 4 10 1 15

1932-33 27 20 8 55

Hel 3 3 6

NH 2 2 4

pd50 3 3

pd75 1 1

pe25 2 2 4

pe75 1 1

pef 2 2 4

di25 1 5 6

di50 1 3 2 6

di75 1 1

dd25 1 1 2

dd50 1 1 2

dd75 1 1 2

ddf 3 2 5

de25 1 1

de75 1 1

def 3 3 6

Totalsumma 139 150 29 318
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Tabell 2.14. Grunddata för MNE/MNI beräkning på 
Patella. 

 

Tabell 2.15. Grunddata för MNE/MNI beräkning på 
Tibia. 

 

Patella dx sin Total

1991 2 7 9

Hel 2 4 6

NH 3 3

2010 2 2 4

Hel 2 2 4

1932-33 1 1 2

Hel 1 1

NH 1 1

Total 5 10 15

Tibia dx sin (tom) Total

1933 2 2

NH 1 1

di75 1 1

1991 32 27 12 71

Hel 8 3 11

NH 4 4

dd50 1 1

ddf 1 1

de25 1 3 4

de75 1 2 3

def 4 7 3 14

di25 1 1 2

di50 1 1

di75 6 4 10

pd25 2 2

pd50 1 1

pdf 1 1

pe25 2 1 3

pe50 1 1

pe75 2 1 3

pef 1 3 5 9

2010 43 52 5 100

Hel 10 14 24

NH 4 4 8

dd25 1 1

dd50 1 1

de25 4 4 8

de50 1 3 4

de75 3 3 6

def 2 2 1 5

di25 1 2 3

di50 1 4 5

di75 1 2 3

pd25 1 1

pd50 1 1

pd75 1 1

pe25 2 3 5

pe50 1 2 1 4

pe75 10 4 14

pef 2 3 1 6

1932-33 20 10 3 33

Hel 1 2 3

NH 1 1 2

dd75 1 1

di25 1 1 1 3

di50 2 2 4

di75 2 1 3

dif 1 1

pd25 1 1

pd50 2 2

pd75 1 1 2

pdf 1 1

pe50 1 1

pe75 2 1 3

pef 5 1 6

Totalsumma 97 89 20 206
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Tabell 2.16. Grunddata för MNE/MNI beräkning på 
Fibula. 

 

Tabell 2.17. Grunddata för MNE/MNI beräkning på 
Calcaneus. 

 

3. Åldersfördelning 

3.1. Adult 

 

Figur 3.1.1. Åldersfördelning på facies auricularis 
och symphysis pubica utifrån respektive 
fasindelning. 

 

Figur 3.1.2. Åldersfördelning av facies auricularis i 
tre ålderskategorier. 

 

Figur 3.1.3. Fasfördelning av facies auricularis 
utifrån sidobedömning. 

Fibula dx sin (tom) Total

1991 18 16 24 58

Hel 1 1

NH 2 2 2 6

dd50 1 1

de25 3 2 5

de50 2 5 7

de75 3 3 6

def 4 2 6

di25 5 5

di50 5 5

di75 2 6 8

dif 1 1

fi25 2 2

pd25 1 1

pd75 1 1

pe50 2 2

pe75 1 1

2010 25 28 21 74

Hel 5 4 4 13

NH 3 5 2 10

dd25 1 1

de25 3 3 6

de50 2 1 1 4

de75 5 1 6

def 1 1

di25 1 5 6

di50 1 7 8

di75 1 1 2

pd75 1 1 2

pe25 2 2

pe50 2 1 1 4

pe75 3 1 4

pef 5 5

1932-33 6 5 3 14

Hel 1 1

NH 3 3 6

dd75 1 1

ddf 1 1

de25 1 1

di25 1 1

di75 1 1

pd75 1 1

pe50 1 1

Totalsumma 49 49 48 146

Calcaneus dx sin (tom) Total

1991 10 20 2 32

calcaneus 10 20 2 32

2010 8 8 16

calcaneus 8 8 16

1932-33 4 3 7

calcaneus 4 3 7

Totalsumma 22 31 2 55
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Figur 3.1.4. Åldersfördelning av symphysis pubica i 
tre ålderskategorier. 

 

Figur 3.1.5. Åldersfördelning av 
sutursammaväxning S-value på kranium i tre 
ålderskategorier. 

 

Figur 3.1.6. Slitagegradering på M1 i mandibula. 

 

Figur 3.1.7. Slitagegradering på M2 i mandibula. 

 

Figur 3.1.8. Slitagegradering på M3 i mandibula. 

 

Figur 3.1.9. Slitagegradering på M1 i maxilla. 

 

Figur 3.1.10. Slitagegradering på M2 i maxilla. 

 

Figur 3.1.11. Slitagegradering på M3 i maxilla 
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3.2. Subadult 

 

Figur 3.2.1. Närvaro av mjölktänder och dess 
fördelning. Både tänder i käkar och löständer. 

 

Figur 3.2.2. Åldersfördelning av subadulta tänder i 
tre ålderskategorier. 

 

 

4. Könsfördelning 

 

Figur 4.1. Könsbedömning på intakta os coxae och 
dess bedömda punkter. 

 

Figur 4.2. Könsbedömningsresultat på incisura 
ichiadica major, os coxae. 

 

Figur 4.3. Könsbedömningsresultat på ventral arc, 
os coxae. 

 

Figur 4.4. Könsbedömningsresultat på subpubic 
concavity, os coxae. 

Figur 3.2.3. Tandframbrytningsschema 
enligt Ubelaker (1978) med 
markeringar av författaren. Visar de 
vanligaste åldrarna för 
emaljhypoplasibildande. 
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Figur 4.5. Könsbedömningsresultat på ichiopubic 
ramus ridge, os coxae. 

 

Figur 4.6. Könsbedömningsresultat arc composé, os 
coxae. 

 

Figur 4.7. Könsbedömningsresultat på sulcus 
preauricularis, os coxae. 

 

Figur 4.8. Könsbedömningsresultat på protub. occ. 
ext, kranium. 

 

Figur 4.9. Könsbedömningsresultat på arcus 
supraciliaris, kranium. 

 

Figur 4.10. Könsbedömningsresultat på glabella, 
kranium. 

 

Figur 4.11. Könsbedömningsresultat på margo 
supraorbitalis, kranium. 

 

Figur 4.12. Könsbedömningsresultat på processus 
mastoideus, kranium. 
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Figur 4.13. Könsfördelning utifrån Johansson & 
Strömblad (1994) analys. 

 

Figur 4.14. Könsfördelning utifrån Dahlbäcks (1982) 
data. 

 

5. Osteometri 

 

Figur 5.1. Humerus caputmått utifrån grävår. 

 

Figur 5.2. Humerus caputmått utifrån 
sidobedömning. 

 

Figur 5.3. Humerus epicondylbredd utifrån grävår. 

 

Figur 5.4. Humerus epicondylbredd utifrån 
sidobedömning. 

 

Figur 5.5. Femur caputmått utifrån grävår. 
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Figur 5. 6. Femur caputmått utifrån 
sidobedömning. 

 

Figur 5.7. Femur epicondylbredd utifrån grävår. 

 

Figur 5.8. Femur epicondylbredd utifrån 
sidobedömning. 

6. Kroppslängdsberäkning 

 

Figur 6.1. Humerus kroppslängdberäkning utifrån 
grävår (Maijnanen & Niskanen 2010). 

 

Figur 6.2. Humerus kroppslängdberäkning utifrån 
grävår (Trotter 1970). 

 

Figur 6.3. Humerus kroppslängdberäkning utifrån 
sidobedömning (Maijnanen & Niskanen 2010). 
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Figur 6.4. Humerus kroppslängdberäkning utifrån 
sidobedömning (Trotter 1970). 

 

Figur 6.5. Humerus kroppslängdberäkning 
(Maijnanen & Niskanen 2010) och vertikala 
caputbredd (Steward 1979). 

 

Figur 6.6. Humerus kroppslängdberäkning (Trotter 
1970) och vertikala caputbredd (Steward 1979). 

 

Figur 6.7. Femur kroppslängdberäkning utifrån 
grävår (Maijnanen & Niskanen 2010). 

 

Figur 6.8. Femur kroppslängdberäkning utifrån 
grävår (Trotter 1970). 

 

Figur 6.9. Femur kroppslängdberäkning utifrån 
sidobedömning (Maijnanen & Niskanen 2010). 

 

Figur 6.10. Femur kroppslängdberäkning utifrån 
sidobedömning (Trotter 1970). 

 

Figur 6.11. Femur kroppslängdberäkning 
(Maijnanen & Niskanen 2010) och vertikala 
caputbredd (Pearson 1917-1919). 
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Figur 6.12. Femur kroppslängdberäkning (Trotter 
1970) och vertikala caputbredd (Pearson 1917-
1919). 

7. Patologier 

 

Figur 7.1. Anatomisk representation på ben med 
patologiska förändringar. Kategorin kranium kan 
även innehålla dentes på de kranium som var hela. 

 

Figur 7.2. Andel element med patologiska 
förändringar i totala materialet. 

Tabell 7.1. Andel cribra orbitale och friska per 
grävår. 

 

Tabell 7.2. Andel emaljhypoplasi och friska per 
grävår. 

 

Tabell 7.3. Andel entesopatier och friska per 
grävår. 

 

Tabell 7.4. Andel trauma/fraktur och frisk per 
grävår. 

 

 

Patologi 1932-1933 1933 1991 2010 Total

Hypoplasi 27 0 29 6 62

Friska 601 65 724 790 2180

Total 628 65 753 796 2242

% patologi 4,2% 0% 3,8% 0,75% 2,7%

Patologi 1932-1933 1933 1991 2010 Total

Entesopatier 12 0 3 14 29

Friska 616 65 750 782 2213

Total 628 65 753 796 2242

% patologi 1,90% 0% 0,39% 1,75% 1,29%

Patologi 1932-1933 1933 1991 2010 Total

Trauma 3 2 2 10 17

Friska 625 63 751 786 2225

Total 628 65 753 796 2242

% patologi 0,47% 3% 0,26% 1,25% 0,75%



Figur 1.1. Nr 1 1930-tal. Dx proximal humerus, 
entesopatier, subadult.

Figur 1.2. Nr 2 1930-tal. Dx 
proximal humerus, entesopatier, 

adult.

Figur 1.3. Nr 3 1930-tal. Sin calcaneus, 
osteofyter.

Figur 1.4. Nr 4 1930-tal. 
Osteofyer och eburnation på 

cervical vertebrae.

Figur 1.5. Nr 5 1930-tal. Osteofyter och 
Schmorl’s nodes på tre thoracal vertebrae.

Figur 1.6. Nr 6 1930-tal. Dx 
tibia, entesopatier.

Figur 1.7. Nr 7 1930-tal. Sin 
proximal humerus, entesopatier.

Figur 1.8. Nr 8 1930-tal. Frontale med 
penetrerande trauma och okända 

benutskott på tabula interna.

Bilaga 2: Bildkatalog för patologiska förändringar.

1. 1930-talets patologiska förändringar
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Figur 1.9. Nr 9 1930-tal. Occipitale externa, 
trauma.

Figur 1.10. Nr 9 1930-tal. Occipitale interna, 
trauma.

Figur 1.11. Nr 10 1930-tal. Sin pareatale 
externa, trauma.

Figur 1.12. Nr 10 1930-tal. Sin pareatale 
interna, trauma.

Figur 1.13. Nr 11 1930-tal. Dx frontale, orbitale. 
Okänd förändring på interna. Subadult.

Figur 1.14. Nr 12 1930-tal. Cribra orbitale, dx orbita.

Figur 1.15. Nr 13 1930-tal. Dx fibula distal, 
lytisk aktivitet.

Figur 1.16. Nr 13 1930-tal. Dx fibula distal, 
lytisk aktivitet.
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Figur 1.17. Nr 14 1930-tal. Sin ulna distal, läkt 
trauma/fraktur.

Figur 1.18. Nr 14 1930-tal. Sin ulna distal, läkt 
trauma/fraktur.

Figur 1.19. Nr 15 1930-tal. Dx pareatale 
externa, trauma.

Figur 1.20. Nr 15 1930-tal. Dx pareatale 
interna, trauma.

Figur 1.21. Nr 16 1930-tal. Sin pareatale 
externa, trauma.

Figur 1.22. Nr 16 1930-tal. Sin pareatale 
interna, trauma.

Figur 1.23. Nr 17 1930-tal. Occipitale, okänd 
förändring.

Figur 1.24. Nr 18 1930-tal. Kranium interna, okänd 
förändring.
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Figur 2.1. Nr 1 1991. Hypoplasi dx canin. Figur 2.2. Nr 2 1991. Cribra orbitale, sin orbita.

Figur 2.3. Nr 3 1991. Sin pareatale externa, 
trauma.

Figur 2.4. Nr 3 1991. Sin pareatale interna,
trauma.

Figur 2.5. Nr 4 1991. Sin pareatale externa, 
trauma.

Figur 2.6. Nr 4 1991. Sin pareatale interna, 
trauma.

Figur 2.7. K 17 2010. Ankylos i höger femur, 
patella och tibia.

Figur 2.8. K 17 2010. Ankylos i höger femur, 
patella och tibia.

2. År 1991 patologiska förändringar
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Figur 3.1. Nr 1 2010. Dx tibia, 
entesopatier.

Figur 3.2. Nr 2 2010. Dx proximal femur, okänd 
förändring, eventuellt Pherte’s disease.

Figur 3.3. Nr 3 2010. Frontale 
externa, trauma.

Figur 3.4. Nr 3 2010. Frontale 
interna, trauma.

Figur 3.5. Nr 4 2010. Sin humerus. Okänd 
förändring distalt, eventuell krosskada.

Figur 3.6. Nr 4 2010. Sin humerus. Okänd 
förändring distalt, eventuell krosskada.

Figur 3.7. Nr 5 2010. Sin ulna, 
läkt trauma.

Figur 3.8. Nr 6 2010. Sin femur, okänd förändring 
medial-dorsalt på diafys, eventuellt subperiosteal 

hematoma.

3. År 2010 patologiska förändringar

5



Figur 3.9. Nr  7 2010. Dx tibia. Okänd förändring 
medialt på diafys, eventuellt subperiosteal hematoma.

Figur 3.10. Nr 8 2010. Sin femur. Okänd 
förändring medialt på diafys, eventuellt 

subperiosteal hematoma.  

Figur 3.11. Nr 9 2010. Sin tibia, osteomyelitis.

Figur 3.12. Nr 10 2010. Frontale externa, 
trauma dx.

Figur 3.13. Nr 10 2010. Frontale interna, 
trauma dx.

Figur 3.14. Nr 11 2010. Incesiv med shovel 
shape (I1 dx).

Figur 3.15. Nr 11 2010. Incesiv med shovel 
shape (I1 dx).
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Figur 3.16. Nr 12 2010. Sin os 
coxae lateralt, trauma på 
ilium/facies auricularis.

Figur 3.17. Nr 12 2010. Sin os 
coxae dorsalt, trauma på 
ilium/facies auricularis.

Figur 3.18. Nr 12 2010. Sin os 
coxae lateralt, trauma på 
ilium/facies auricularis.

Figur 3.19. Nr 13 275 2010. Dx os coxae 
lateralt, trauma på två ställen, ilium och 

distalt om incisura ischiadica. 

Figur 3.20. Nr 13 275 2010. Dx os 
coxae lateralt, trauma på ilium.

Figur 3.21. Nr 13 275 2010. Dx os 
coxae dorsalt, trauma på ilium.

Figur 3.22. Nr 14 2010. Sin tibia, 
okänd förändring, böjd diafys 

(t.v.) tib. Höger ben är 
referensben.

Figur 3.23. Nr 15 2010. Dx tibia, 
okänd förändring, böjd diafys (t.v.) 

tib. Höger ben är referensben.
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Figur 3.24. Nr 16 2010. Sin os coxae 
dorsal, trauma på ilium.

Figur 3.25. Nr 16 2010. Sin os coxae 
dorsal, trauma på ilium.

Figur 3.26. Nr 17 2010. Dx tibia, 
osteomyelitis.

Figur 3.27. Nr 17 2010. Dx tibia, 
osteomyelitis.

Figur 3.28. Nr 18 2010. Dx os coxae dorsalt, 
trauma proximalt på ilium.

Figur 3.29. Nr 18 2010. Dx os coxae lateralt, 
trauma vid incisura ischiadica.

Figur 3.30. Nr 19 2010. dx os coxae 
dorsalt, två trauman på ilium. 

Figur 3.31. Nr 19 2010. dx os 
coxae dorsalt, två trauman på 

ilium. 
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Figur 3.32. Nr 19 2010. dx os coxae lateralt, 
trauma på ilium. 

Figur 3.33. Nr 20 2010. Dx distal femur, eburnation.

Figur 3.34. Nr 21 2010. Sin distal femur och 
tillhörande patella, eburnation.

Figur 3.36. Nr 22 2010. Sin tibia, 
osteomyelitis.

Figur 3.35. Nr 23 2010. Sin ulna proximal, 
läkt trauma.
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