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Fig. 1. Situationskarta över Gotland med När socken samt platsen för den undersökta 
graven markerad med rött.
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Sammanfattning
C.H.A.B utförde under våren 2010 en arkeologisk pilotstudie inom Hamn- och 
fiskelägesprojektet i När socken. Syftet var att utreda förekomsten av medeltida hamn- 
och fiskelägen. Vid en av platserna, invid Kapellets fiskeläge, framkom en grav i ett av 
provschakten (schakt 2). 
 Schakt 2 innehöll såväl djurben som människoben. Djurbenen kom från fågel, fisk, 
gris, får/get och mindre gnagare. Det minsta individantalet uppgick till tre stycken. En 
man (?) > 40 år återfanns i en relativt välbevarad men delvis förstörd skelettgrav. 
Därutöver framkom spridda delar från en juvenil individ under 15-20 år samt ett foster. 
Av fostret återfanns två benelement och av den juvenila individen återfanns med 
säkerhet endast ett ben. 
 Mannens längd uppskattades efter mätning av ett överarmsben till 170 cm. De 
sjukliga förändringar som kunde noterats är osteoarthrit på hals- och bröstkotor samt 
på vissa av de övre och undre extremiteterna och på skulderbladen. I ryggraden hade 
flera hals- och bröstkotor angripits av benutväxter, eburnation och porositet. 
 I överkäken har varbildning förekommit och i och med detta även tandlossning. Även 
ganska kraftig tandstensbildning förekom, främst i höger käkhalva. På två revben och 
på ett nyckelben syntes spår efter läkta frakturer.

Inledning och bakgrund
I april och maj månad 2010 utförde C.H.A.B en arkeologisk pilotstudie inom Hamn- 
och fiskelägesprojektet i När socken på sydöstra Gotland (Lst. dnr; 431-242-10). Här 
undersöktes ett antal platser. Bakgrunden till hamn- och fiskelägesprojektet är bristen på 
kunskap kring Gotlands medeltida kustbruk under hög- och senmedeltid (se d’Agnan 
2009). Pilotstudiens resultat rapporteras i sin helhet i C.H.A.Bs rapport 2010:2 
(d’Agnan 2010). Analysen utfördes och sammanställdes av arkeoosteolog Stina Norgren 
under hösten 2010, antikvarie Peter d’Agnan har redaktionellt bearbetat rapporten som 
färdigställts vintern 2010.
 Vid undersökningarna framkom på en av platserna, strax norr om Kapellets 
fiskeläger, förutom de förväntade fynden av djurben också delvis omrörda människoben 
från minst tre olika individer. Skelettrester efter en vuxen individ påträffades i en 
skelettgrav (A4, Schakt 2) invid resterna av ett medeltida strandkapell. Dessutom 
återfanns två benelement från ett foster i direkt  närhet till skelettgraven. I en annan 
schaktruta återfanns ytterligare människoben, varav en ofusionerad lårbenskula från en 
juvenil individ. 
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Material och syfte
Skelettgraven, benämnd A4 (se fig. 2), var omarkerad ovan jord och gravläggningen låg 
ytligt  direkt under torven. Under jord var individen omringad av stenar vilka bildade en 
kistformation. Vissa benelement var väl bevarade medan andra var mer fragmenterade. 
Höger sida av kroppen var mer välbevarad än den vänstra. En tendens till upplösning av 
de mer känsliga och porösa ledändarna förekom i ganska stor utsträckning varför endast 
ett fåtal mätningar kunde utföras.
 Skelettet var delvis omrört och samtliga ländkotor och i stort sett hela bäckenet 
saknades. Överkroppen, kraniet samt lårbenen och underbenen såg dock ut att ligga in 
situ. Efter skelettresternas position och läge kan man sluta sig till att den döde hade 
begravts i öst-västlig riktning med fötterna i väster och huvudet i östlig riktning, det vill 
säga åt fel väderstreck om det är fråga om en kristen begravning (Lindström 2005). 
Dessutom hade individen begravts liggande på mage med en stenhäll placerad över 
underbenen. Graven har dock efter analysens färdigställande daterats till 1414-ålder 
1193 BP efter det att en andra bakre kindtand från höger sida av underkäken 14C-
daterats, det vill säga ca sekelskiftet 7/800 e Kr, brytningen vendel/vikingatid.
 Då benen efter grävningen genomgick en osteologisk analys framkom två ben från 
foster i samma område som skelettgraven. Då området var så pass omrört går det dock 
inte att säga om fostret från början begravts i denna grav eller om det hamnat där efter 
en omrörning av jorden.
 I en intilliggande schaktruta, R6, återfanns ytterligare ett område med spridda 
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skelettelement, benämnt A3, som till en början misstänktes vara utkastat material från 
graven A4. Då benen rensats från jord återfanns dock delar av lårben från minst två 
olika individer, bland annat en ofusionerad lårbenskula som med säkerhet inte härrört 
från individen i graven då denne åldersbedömts till en något äldre vuxen individ, över 
40 år. 
 Analysens syfte var att bestämma minsta individantal, ålder och kön samt att notera 
eventuella patologiska och skeletala förändringar.

Metod
Benen lades först ut att torka. Därefter rengjordes benen 
med en borste för att få bort jord och grus. Detta var 
relativt enkelt eftersom jorden lätt föll av när den väl 
torkat. När det gäller kraniet var det något svårare 
eftersom det tagits in som ett preparat. För att få bort 
jorden användes en pensel och en syl. 
 Ansiktsskelettet var mycket välbevarat medan 
bakhuvudet var fragmenterat. En rot hade växt rakt 
igenom kraniet mellan tinningsbenet och okbenet (fig. 
3). Detta medförde att kraniet delvis föll isär av sig själv 
när gruset putsades bort. Detta var dock nödvändigt för 
att man skulle kunna få ut information vid den 
osteologiska analysen. Efter rengöring sorterades benen 
efter benslag och sida, vilket till viss del hade gjorts redan under fältarbetet. Därefter 
mättes de ben som var hela nog för kroppslängds- och könsbedömningar. För 
kroppslängdsberäkningar har formeln angiven av Sjøvold (1990), använts. 
 Eventuella patologiska och skeletala förändringar noterades. Vid analysarbetet 
användes komparativt material som förvaras på Gotlands Högskola samt osteologisk 
litteratur som referens.

Åldersbedömning
Vid en åldersbedömning av yngre individer kan man studera ledändarnas (epifysernas) 
fusionering med benkroppen (diafysen) som sker vid fastställda åldrar. För de långa 
rörbenen sker detta från 14 års ålder fram till 21 år. Nyckelbenet har dock en broskig 
ände (facies articularis sternalis) som börjar förbenas först från 20-årsåldern och är helt 
förbenad kring 30 års ålder. Epifyserna på kotkropparna växer inte heller fast förrän 
individen är kring 25 år gammal (Kloo Andersson 2009:6).
 Det är svårare att åldersbedöma vuxna individer eftersom skelettet inte längre 
förändras på samma sätt som i yngre år. Då bäckenbenet nästan helt saknades har inte 
heller åldersförändringar på blygdbenets symfysfog (symphysis pubis) eller tarmbenets 
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Fig. 3. Skallen från höger. Notera 
den genomgående roten genom 
skallen.



ledyta (facies auricularis) kunnat studeras. 
 Åldersbedömningen grundar sig istället på tandslitage och sutursammanväxning. 
Sömmarna (suturerna) på kraniet sluter sig allt mer med ökad ålder. De börjar växa 
samman från 25-30 års ålder. Sammanväxningen (synostosen) börjar i skalltakets inre 
skikt (tabula interna) och fortsätter mot det yttre skiktet (tabula externa). Synostosen 
påbörjas i vuxen ålder vid olika åldersintervall beroende på var i kraniet suturen sitter 
men det finns också individuella variationer (Gejvall 1948) så därför kan denna metod 
vara något opålitlig. 
 I denna analys har Meindl och Lovejoy´s (1985) 4-gradiga skala, från 0 (öppen) till 3 
(helt sluten) använts (White 2000:347f). Tandslitage är även den en något osäker metod 
för åldersbedömning eftersom slitaget även beror på individuella skillnader som 
födointag och social status. Slitaget har också varierat mellan olika tidsperioder. Graden 
av tandslitage grundar sig på Brothwell (1965) (Bass 1987).
 Särskilt äldre vuxna individer är svåra att åldersbedöma. Förändringar i skelettet på 
grund av slitage kan uppträda med ökad ålder, som exempelvis ledförslitning och 
benpålagring (osteofyter) men också detta är mer individuellt. Eftersom det inte finns 
någon riktigt bra metod för att bestämma ålder för äldre individer är det möjligt att de 
bedöms som något yngre än vad de faktiskt är (Kloo Andersson 2009:6).
 Vid åldersgrupperingen har Arcinis (1999:52) benämningar använts:

fetus  0-9 månader i uterus (livmodern)
infant  0 år
infans I 1-6 år
infans II 7-14 år
juvenilis 15-19 år
adultus 20-39 år
maturus 40-59 år
senilis  60+ år
adult  20+ år

Könsbedömning
Det ben som i allmänhet uppvisar de säkraste könskriterierna är bäckenet men av detta 
ben återfanns endast ett fåtal fragment utan könsindikerande karaktärer. Däremot var 
kraniet relativt välbevarat, framförallt ansiktsskelettet där många könskaraktärer kunde 
studeras. Dessa graderades efter en 5-gradig skala baserad på form och storlek (White 
2000:364), 1-2 = kvinna, 3 = osäkert kön och 4-5 = man. 
 Ögonhålans övre kant (margo supra-orbitalis) har en spetsig och vass profil för 
kvinnor medan den är mera avrundad för män. Ögonbrynsbågarna (arcus superciliaris) 
samt området ovanför näsan (glabella) är kraftigare utvecklade för män, medan dessa 
områden är planare och klenare hos kvinnor. På underkäken kan hakpartiet studeras 
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(trigonum mandibulae) vilket har en fyrkantig form hos män och en mera spetsig form 
hos kvinnor. 
 Förutom dessa könskaraktärer kan man även studera pannans form vilken är mera 
sluttande för män samt ögonhålan som har en fyrkantigare form hos män. Underkäkens 
vinklar är också kraftigare och utåtriktade med mer utvecklade muskelfästen hos män. 
 Även det generella intrycket av benens storlek och muskelfästen har tagits med i 
bedömningen. Typiskt manliga ben är längre, större, mera massiva samt uppvisar mera 
markerade muskelfästen än typiskt kvinnliga ben (Svensson och Fors 2007:41).

Kroppslängdsberäkning
Kroppslängdsberäkning har endast kunnat utföras på ett överarmsben och denna har 
utgått från en formel framtagen av Sjøvold (1990), 19 + 4,62 * GL (± 4,89).

Analys
Skelletgraven, schakt 2, A4
Ålder: > 40 år.
Kön: Man (?).
Kroppslängd: ca 170 cm.

Av individen från skelettgraven, A4, återfanns följande delar av skelettet helt eller 
delvis bevarade: neurokraniet (calvarium), underkäken (mandibula), flertalet tänder 
(dentes), samtliga halskotor (vertebrae cervicales 1-7), 8 bröstkotor (vertebrae 
thoracicae), fragment av revben (costae), del av bröstbenet (sternum), nyckelbenen 
(claviculae), skulderbladen (scapulae), överarmsbenen (humeri), strålbenen (radii), 
armbågsbenen (ulnae), ett antal handrotsben från höger 
och vänster sida (carpi), flertalet mellanhandsben 
(metacarpalia), ett antal fingerben (digitorum manus). 
Vidare återfanns lårbenen (femora), höger knäskål 
(patella), höger skenben (tibia) samt höger vadbenen 
(fibula). Dessutom återfanns några av höger och vänster 
fotrotsben (tarsi), några mellanfotsben från vänster fot 
(metatarsalia) och några tåben (digitorum pedis).
 Två skelettdelar från foster återfanns också i området 
för skelettgraven (fig. 4): vänster okben (zygomaticum) 
och höger kotbåge (arcus vertebrae).
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Fig. 4. Vänster okben och höger 
kotbåge från foster.



Cranium
Ansiktskraniet är mycket 
välbevarat men nackpartiet 
är krossat och ihoptryckt 
(fig. 5). Kraniet har 
dessutom delvis sönder-
delats av en rot. De 
könskaraktärer som går att 
studera visar generellt 
manliga drag. Underkäken 
har ett typiskt manligt 
utseende med fyrkantigt 
hakparti (trigonum man-
dibulae). 
 Även underkäkens 

vinklar (angulus mandibulae) uppvisar manliga drag då dessa är något utböjda och har 
ett räfflat utseende med ganska kraftiga muskelreliefer. Muskelfästet under örat 
(processus mastoideus) är ganska kraftigt utvecklat och ytan över näsbenet (glabella/
arcus superciliaris) uppvisar ett typiskt manligt utseende. Ögonhålans övre kant (margo 
supra orbitalis) uppvisar varken klart manliga eller kvinnliga drag. Pannans form är 
sluttande vilket är ett manligt 
drag.
 De suturer om gick att 
studera var följande: 
midcoronal (1), pterion (3), 
sphenofrontal (3). Det 
sammanlagda värdet för 
dessa suturer blev 7 vilket 
motsvarar en medelålder på 
45,5 år med en standard-
avvikelse på 8,9 år.

Dentes
Tänderna är mycket välbevarade både från överkäken (maxilla) och underkäken 
(mandibula). Visdomständerna har inte brutit fram varken i under- eller överkäken. En 
del tänder har förlorats medan individen var i livet (ante mortem): den andra molaren i 
vänster sida av överkäken samt båda första molarerna i underkäken, där man kan se att 
alveolerna har börjat växa igen.
 Tandslitaget är ganska kraftigt, främst på vänster sida i både över- och underkäken. 
Ett snett tandslitage kan ses på flera tänder, framförallt på första molaren i vänster sida 
av överkäken där tandslitaget är så kraftigt lingualt (mot tungan) att pulpan blottats. 
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Fig. 6. Tabell med graderingar av kraniets könskaraktärer.

Gradering av kraniets könskaratärer.
Könskarakträr Gradering
Trigonum mandibulae 5

Processus mastoideus 4

Margo supra-orbitalis 3

Glabella/Arcus superciliaris 5

Fig. 5. Ansiktsskelettet var mycket välbevarat men kraniet 
krossat och hoptryckt baktill.



Dentinet är dessutom blottat över hela tuggytan. En så 
pass kraftig snedslitning kan vara ett indicium för hög 
ålder (+45 år) enligt Brothwell 1965 (från Bass 1987). 
 Vid tandrötterna på denna tand har individen även 
haft en kraftig varbildning. Denna har antagligen 
uppkommit på grund av att tanden varit så pass 
nersliten att bakterier lätt kunnat ta sig ner i tanden. 
Tandbenet har luckrats upp och en abcess bildats, det 
vill säga en dräneringskanal för varet (fig. 7). Denna 
kan ses som ett hål i käkbenet vid tandens rötter. Post 
mortala skador kan ge håligheter i käkbenet, men 
abcesser kan särskiljas från dessa eftersom de alltid 
uppkommer vid tandrötterna och till skillnad från post mortala skador alltid har runda 
och fina kanter (Liebe-Harkort 1999:20). Även i gommen har det bildats ett 
dräneringshål för varet att sippra ut bakom vänster andra molar (Bild 6). Alveolen för 
denna tand har börjat att växa igen och tandbenet har kraftigt tillbakabildats. Antagligen 
har tanden tappats i samband med infektionen. Också för den andra molaren i höger sida 
av överkäken har käkbenet tillbakabildats något. 
 Ingen karies kan iakttas men en hel del tandsten, framförallt på tänderna i höger 
käkhalva. På flera av tänderna är tandstenen så kraftig att den hänger som i sjok på 
tänderna, detta gäller framförallt för de andra molarerna i höger sida av käken. För 
gradering och placering av tandsten se appendix 3.

Os hyoideum
Tungbenet (os hyoideum) uppvisar ett delvis förbenat corpus och cornu major på 
vänster sida.  Sammanväxning av cornu minor har ännu ej skett. Sammanväxningen av 
de större hornen sker efter 40-årsåldern (Petrén 1976:124).

Columna vertebralis
Halskotorna (vertebrae cervicales) uppvisar arthritis (inflammation) i ledytorna mellan 
kotbågarna (facies articualaris inferior och superior). 
 Den första halskotan (atlas) har helt opåverkade ledytor. Däremot finns en vass 
bågformad benutväxt ovanför vänster fåra på atlasbågen (sulcus arteriae vertebralis), ca 
5,9 mm lång. Den bildar nästan ett extra foramina (hål) men smalnar av till en vass liten 
pigg innan den helt nått andra sidan. Detta skulle kunna utgöra ett metriskt särdrag, en 
så kallad hyperostos. Sådana benutväxter kan bildas lokalt på platser i skelettet där 
benutväxter normalt inte finns och ibland bildas extra foramina på första halskotan 
(Mays 1998:104). Den lilla knölen (tuberculum anterius atlantis) på den främre 
atlasbågen är väl utvecklad.
Den andra halskotan (axis) har klara arthritiska förändringar på vänster processus 
articularis inferior. Ledytan är förstorad samt uppvisar uppluckring och perforering. 
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Fig. 7. Abcess vi den första bakre 
kindtanden i överkäken



Dessutom uppvisar ledytan blankpolerade 
ytor, så kallad eburnation där ben ledat mot 
ben på grund av en nedbrytning av ledbrosket. 
Den högra ledytan däremot är helt opåverkad. 
Dessutom har ledytan på corpus lindrig 
osteofytbildning runt ledkanterna.
 V. Ce III uppvisar förändring av 
vänster facies articularis superior som är 
förstorad, uppluckrad och porös med 
eburnation. Den högra däremot är helt 
opåverkad. Båda nedre ledytorna (facies 
articularis inferior) är påverkade, främst den 
vänstra. Den högra är något förstorad. Den 
vänstra är förstorad, porös och uppvisar 

eburnation. Kotkroppen har även osteofyter både på den craniala och den caudala sidan.
 V. Ce IV uppvisar förändring av båda övre ledytorna (facies articularis superior), 
dock mer markant på den vänstra sidan. Ledytorna är förstorade med osteofyter kring 
ledytorna. Den vänstra uppvisar även eburnation. De nedre ledytorna (facies articularis 
inferior) uppvisar fördjupningar på ledytorna. Kotkroppen har även osteofyter både på 
den craniala och den caudala sidan.
 V. Ce V har opåverkade övre ledytor (facies articularis superior). Däremot är den 
vänstra nedre ledytan (facies articularis inferior) något förstorad och porös. På båda 
sidor av kotkroppen förekommer osteofyter.
 V. Ce VI har en något förstorad vänster övre ledyta (facies articularis superior). 
Cranialt på den högra sidan av kotkroppen (corpus) finns en markant benutväxt. 
Ledytan på kotkroppen är cranialt även påverkad av osteofyter och porositet medan den 
caudala är opåverkad.
 V. Ce VII ha en ganska kraftigt förstorad nedre ledyta (facies articularis inferior) på 
vänster sida. Denna uppvisar även eburnation.

Även några av bröstkotorna (vertebrae thoracicae) uppvisar arthritiska förändringar. De 
åtta första finns bevarade, V. Th I-IV samt VI har både kotkroppen och kotbågen 
bevarad medan de övriga endast representeras av corpus. 
 V. Th I uppvisar klara arthritiska förändringar på vänster facies articularis superior 
med förstorad ledyta. Den uppvisar även eburnation. Höger ledyta är dock opåverkad. 
Höger facies articularis inferior är något större än den vänstra dito. 
 V. Th II har opåverkade facies articularis superior, däremot är höger facies 
articularis inferior något förstorad. Höger fovea costalis processus transversi är något 
påverkad med osteofytbildning längs ledkanten medan den vänstra är opåverkad. 
 V. Th III har en något förstorad höger facies articularis superior. Den vänstra är 
dock opåverkad. Höger fovea costalis processus transversi saknas, den vänstra finns 
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Fig. 8. Andra halskotan med förstorad och 
porös ledyta samt eburnation.



dock bevarad men uppvisar inga förändringar. 
 V. Th IV har påverkade fovea costalis processus transversi på båda sidor. Dessa är 
dock något fragmenterade, men de uppvisar båda osteofytbildning i ledkanterna. De 
båda undre ledytorna är för fragmenterade för att studeras.
 V. Th VI-VII har osteofyter både caudalt och cranialt runt kotkroppen, mest caudalt.

Costae
Costae uppvisar arthritiska förändringar i facies articularis tuberculi costae med 
osteofyter samt porösa och förstorade ledytor. Två revben uppvisar spår efter fint läkta 
frakturer då benen är något förtjockade på båda sidor. Ett revben har två bentaggar på 
den sternala änden. Vänster första revben (costae 1) finns.

Sternum
Manubrium sterni har inte fusionerat med corpus sterni. Fusionerar +21 år enligt 
Scheuer och Black (2000).  Dock anses fusioneringen av manubrium att vara så pass 
oförutsägbar att den inte är användningsbar på män över 18 år och kvinnor över 20 år 
(Iscan 1989:131).

Clavicula
Nyckelbenet är ett utsatt ben i 
kroppen som ofta utsätts för 
skador och frakturer. Vänster 
nyckelben har en läkt fraktur på 
mitten av corpus. Benet är 
aningen snedställt och 
förtjockat på grund av detta 
men har ändå läkt fint. På undersidan syns en mindre hålighet, 2,0 mm i diameter, ett så 
kallat kloakhål där var har runnit ut (fig. 9). Detta skulle kunna indikera att det varit 
fråga om en öppen fraktur. 
 Det finns även lite benpåväxt riktat bakåt på sidan av sulcus musculi subclavii och 
ledytan mot skulderbladet (facies articularis acromialis) uppvisar porositet. Höger 
nyckelbens impressio ligamenti costoclavicularis är urgröpt. Detta är dock en naturlig 
anatomisk variation.

Scapula
Båda skulderbladen uppvisar osteofyter längs kanten av ledskålen mot överarmsbenet 
(cavitas glenoidalis), mer uttalat på vänster sida. Mätningar av ledskålarnas längd gav 
manliga värden: 39,2 mm för höger och 38,4 mm för vänster (Bass 1987:123).
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Fig. 9. Nyckelben med kloakhål.



Humerus
Höger överarmsben uppvisar osteofyter proximalt längs trochlea humeri och capitulum 
humeri. Osteofyterna är ganska kraftiga, de bildar som bensporrar längs med ledytornas 
kanter. Även extra ben på ytan för fossa radialis. Kraftigt muskelfäste för tuberositas 
deltoidea. Epikondylbredden gav ett neutralt värde: 62,1 mm. Caputs transversella 
diameter mätte 44,9 mm – man (?). Vänster överarmsben består endast av ett 
fragmentariskt caput samt fragment av diafysen.

Ulna
Höger armbågsben uppvisar liten grad av osteofyter runt den proximala epifysens 
ledyta, incisura trochlearis och incisura radialis. Den distala epifysen saknas, i övrigt 
är benet komplett. Distalt på benet finns ett antal små fåror som eventuellt skulle kunna 
utgöra gnagspår av någon mindre gnagare. Av vänster ben återstår endast den distala 
epifysen samt delar av diafysen.

Radius
Höger strålben saknar den distala epifysen men är i 
övrigt komplett medan vänster ben endast består av den 
distala epifysen och delar av diafysen. Höger ben 
uppvisar osteofytbildning distalt runt circumferentia 
radii och även proximalt på några ställen. Proximalt på 
margo interosseus finns en lokal ovalformad 
benpålagring på båda benen. Denna benpålagring mäter 
13,9 x 5,7 mm på höger ben och 12,8 x 4,8 mm på 
vänster ben, och skulle kunna ha uppkommit som någon 
inflammation i muskelfästet på grund av hård 
belastning. 

Ossa carpii
Alla handrotsben utom båtbenet (os scaphoideum) finns 
representerade från antingen en hand eller från båda.

Ossa metacarpalia
I stort sett alla mellanhandsben finns representerade.

Phalanges manus
En stor del av fingerbenen återfanns, främst de proximala. Ett proximalt höger fingerben 
(phalanx proximalis) uppvisar osteofyter kring den proximala ledytan. På den mediala 
sidan ganska kraftigt, i form av en benpigg 4,4 mm lång.
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Fig. 10. Höger och vänster 
strålben med ovalformade 
benpålagringar.



Os coxae
Av bäckenet återfanns endast ett mindre antal fragment.

Femur
Båda lårbenen har kraftiga muskelfästen, linea aspera, mer utvecklat på vänster ben. 
Caput finns inte bevarad för någon så inga mått har kunnat tas. Det finns några fragment 
av de distala ledytorna med osteofyter från höger lårben. 

Patella
Höger knäskål har osteofyter på framsidan både kranialt och kaudalt (dvs både upptill 
och nedtill på facies anterior).

Tibia
Av höger skenben finns diafysen och fragment av den distala och proximala diafysen 
bevarade. Vänster skenben saknas.

Fibula
Av höger vadben finns endast diafysen bevarad. Vänster skenben saknas.

Ossa tarsi
Ett antal fotrotsben återfanns från både vänster och höger sida. 

Ossa metatarsalia
Inga mellanfotsben återfanns.

Phalanges pedis
Endast två fotfalanger återfanns, båda phalanges medialis.

Schakt 2, Ruta 5
I R5 återfanns ett antal ben från fågel och fisk.

Schakt 2, Ruta 6
I R6 återfanns ett antal skelettelement från människa. En del av dessa ben skulle kunna 
härröra från skelettgraven, A4, då dessa inte återfunnits, bland annat vänster knäskål 
som är i liknande storlek som den högra som återfanns i graven. Inte heller det inre 
kilformade benet (os cuneiforme mediale) återfanns i graven. Den ofusionerade 
ledkulan från ett lårben kan dock inte härröra från individen i graven då denna 
åldersbedömts till en något äldre vuxen individ. Lårbenets ledkula fusionerar i 15-20 
årsåldern (Brothwell 1981).
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Ulna
Av armbågsbenet återfanns fragment av den vänstra proximala epifysen.

Phalanges manus
Ett proximalt fingerben utan basis återfanns.

Coxae
Fragment av incisura ischiadica major återfanns, dock allt för fragmentariskt för att 
kunna uttala sig om individens kön. Eventuellt återfanns även en del av tarmbenet (os 
ilium) som ännu inte fusionerat vilket sker i 12-17-årsåldern (Bass 1987:187). Med 
tanke på benets storlek bör det i så fall härröra från en individ i det senare skedet, det 
vill säga i 16-17-årsåldern.

Femur
Av lårbenet återfanns en vänster distal epifys som fusionerat vilket sker i 16-23-
årsåldern (Brothwell 1981). Även en ofusionerad ledkula återfanns, vilken fusionerar i 
15-20-årsåldern (Brothwell 1981).

Patella
Vänster knäskål återfanns vilken var i ungefär samma storlek som den högra som 
återfanns i skelettgraven, A4. Den har osteofyter på framsidan (facies anterior), både 
kranialt och kaudalt.

Tibia
Den proximala ledytan av höger 
skenben återfanns.

Os cuneiforme mediale
Det inre kilformade benet (det största av  
fotens tre kilben) återfanns komplett. 
Både den framåtriktade och den 
bakåtriktade ledytan som normalt sett 
endast består av en stor ledyta är här 
uppdelad i två olika ledytor (fig. 11).
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Fig. 11. Det inte kilformade benet med uppdelade 
ledytor.



Resultat
Graven A4
Skelettgraven innehöll det relativt välbevarade men delvis omrörda skelettet av en man 
(?) > 40 år samt två skelettdelar från ett foster (vänster okben och höger kotbåge). 
Fynden av benen från fostret återfanns först vid den osteologiska analysen, så var i 
schaktet de hittades går inte att säga. Med tanke på förekomsten av foster i graven 
skulle man kanske i första hand kunna anta att den begravda varit av kvinnligt kön. De 
könskaraktärer som gått att iaktta, samt det faktum att samtliga ben var ganska stora och 
grova med markerade muskelfästen, indikerar dock att den gravlagde varit av manligt 
kön. Då graven var delvis omrörd skulle benen från fostret eventuellt ha kunnat komma 
från en intilliggande ruta i schaktet.
 Efter skelettresternas position och läge kan man sluta sig till att individen hade 
begravts på mage i väst-östlig riktning i utsträckt position. Huvudet, överkroppen samt 
lårbenen och underbenen såg ut att ligga in situ. Kraniet var halvt om halvt vänt nedåt i 
marken, aningen vänt åt höger. Benen var raka och armarna låg utsträckta längs med 
sidorna. 
 Skelettet var i stort sett komplett men av bäckenbenet återfanns endast ett mindre 
antal fragment och korsbenet och samtliga ländkotor saknades helt. Antagligen beror 
detta på att mittenregionen grävts bort för övriga delar av ryggrad och skelett var 
relativt välbevarade. Att skelettet delvis var stört visades också av det faktum att enstaka 
tänder (P2 dx mand, I1 sin max) samt ben från händer och fötter var omrörda och hade 
spritts i anläggningen. Vänster hand såg dock ut att fortfarande ligga in situ då de första 
falangerna och handrotsbenen låg på plats. 
 De två tänderna återfanns i mittenregionen av anläggningen och ytterligare en tand 
(dx I1 mand) framkom när kraniet rensades från jord, på insidan av vänster tinningsben 
(os temporale), bakom vårtutskottet (processus mastoideus, dvs på insidan av kraniet). 
När jord penslades bort från kraniet hittades även ett fotrotsben (sin os naviculare) 
upptryckt i höger ögonhåla, samt en del av ett revben (costae) på höger sida av kraniet 
mellan vårtutskottet på tinningsbenet och okbenet (os zygomaticum). Kraniet hade 
sönderdelats av en rot som växt rakt igenom kraniet, mellan tinningsbenet och okbenet, 
vilket möjliggjorde denna placering.
 I schaktet återfanns även djurben från får/get, gris, fisk, fågel och smågnagare. 
Förutom de ben som hittades vid den arkeologiska utgrävningen framkom ett antal 
djurben när skallen rensades från jord: två fiskkotor, höger underkäke av en mindre 
gnagare samt höger carpometacarpus från fågel.

Åldersbedömning
Maturus > 40 år. Skelettet har tillhört en vuxen individ, så graden av sammanväxning 
mellan ledändar och benskaft för de långa rörbenen, sk epifyssammanväxning, har inte 
kunnat användas vid åldersbedömningen. Även nyckelbenet är helt förbenat vilket 
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innebär att individen var äldre än 30 år. Vidare grundar sig åldersbedömnningen på 
tandslitage. Individen uppvisar ett snedslitage där vänster käkhalva använts mer än den 
högra. 
 Åldersbedömning grundat på tandslitage blir därför något olika från de båda 
käkhalvorna men ligger inom ett intervall på 25-45+ år enligt Brothwells 
tandslitageschema. De suturer som gick att studera gav en medelålder på 45,5 år med en 
standardavvikelse på 8,9 år. Ett delvis fusionerat tungben (os hyoideum) samt 
degenerativa förändringar i ryggrad och extremiteternas leder indikerar också de en 
något äldre vuxen individ.
 Fetus. Skelettelementen från fostret jämfördes med osteologiskt material från det 
osteologiska laboratoriet vid Högskolan på Gotland.

Könsbedömning
Man (?). Könsbedömningen grundar sig på kraniets och underkäkens utseende, 
mätningar av skulderbladens ledskålar och höger överarmsben samt på intrycket av de 
långa rörbenen. Då inga könskaraktärer gått att iaktta på bäckenet måste dock 
könsbedömningen räknas som något osäker, även om samtliga könsindikatorer pekat 
mot manligt kön (förutom mätningen av överarmsbenets epicondylbredd som gav ett 
neutralt värde).

Kroppslängdsberäkning
Överarm (humerus, dexter): 32,5 cm = 169,2 cm ± 4,89.

Patalogiska och skeletala förändringar
Majoriteten av de patologiska förändringar som noterats utgörs av degenerativa 
arthritiska (nedbrytande inflammatoriska) förändringar, sk osteooarthrit. Dessa 
förändringar kan iakttas i flera av lederna och visar sig här som benutväxter (osteofyter) 
runt skulderbladens ledskålar, i den distala leden på höger överarmsben, i de proximala 
lederna i höger underarm, i knälederna, på utsidan av höger knäskål samt på den 
proximala leden på ett fingerben. Dessutom finns vissa mycket uppluckrade områden 
(porosis) på kotbågarnas ledytor för nästan samtliga halskotor och ett antal bröstkotor. 
 Flera halskotor uppvisar också eburnation (blankslitning) vilket är ett tydligt 
kriterium för sjukdomen artros. Denna blankslitning uppkommer då ledbrosket nötts 
bort så att ben kommer att leda mot ben. Dessa förändringar är antagligen 
åldersförändringar eller beror på att kroppen utsatts för en hög eller långvarig 
belastning. På vänster nyckelben syntes spår efter en läkt fraktur. Även två revben 
uppvisar spår efter fint läkta frakturer.

Tandstatus
Individen har ett större slitage på tänderna i vänster käkhalva. Ingen karies kunde iakttas 
men däremot ganska kraftig tandstensbildning på flera tänder, främst i höger sida av 

Arkeologisk Pilotstudie • Go. När • C.H.A.B Rapport 2010:3

 18



munnen. På vissa av tänderna har tandstenen varit så kraftig att den hängt som i sjok på 
tänderna. Individen har haft kraftig varbildning kring den första och andra bakre 
molaren i vänster sida av överkäken. 
 Tandbenet har luckrats upp så att en hålighet, en abcess bildats, där varet runnit ut. 
Även i gommen har ett dräneringshål för var bildats. Antagligen har dessa abcesser 
uppkommit på grund av att tänderna varit så pass nerslitna att bakterier lätt kunnat ta sig 
ner i tänderna. Den andra molaren har förlorats ante mortem, antagligen i samband med 
denna infektion. 
 Även de båda första molarerna i underkäken har förlorats ante mortem. 
Visdomständerna har ännu inte brutit fram varken i över- eller underkäke. Med tanke på 
individens ålder är det möjligt att anlagen för visdomständer inte funnits. Käkhalvorna 
ser heller inte ut att ha plats för fler tänder.  

Schakt 2, Ruta 5
I R5 återfanns ett antal ben från fågel och fisk.

Schakt 2, Ruta 6
R6 innehöll ett antal skelettelement från människa. Dessa härrör från minst två olika 
individer. Det visar fynden av en ofusionerad lårbenskula samt fyndet av en fusionerad 
distal lårbensepifys eftersom lårbenskulan alltid fusionerar innan den distala epifysen. 
 Om den distala epifysen är fusionerad borde således också lårbenskulan vara 
fusionerad om benelementen kommit från en och samma individ. Lårbenskulan 
fusionerar i 15-20-årsåldern medan den distala epifysen fusionerar i 16-23-årsåldern. 
 Dessutom återfanns vänster knäskål som storleksmässigt skulle kunna härröra från 
graven samt delar från skenben, armbågsben, bäcken och ett fingerben. Ett komplett inre 
kilformat ben från vänster sida återfanns med delade ledytor på båda sidor. Vanligen är 
dessa ledytor inte uppdelade i två.
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Bilagor

1. Ordlista
buccalt -tandytan som vetter mot kinden
distalt -liggande på avstånd. Betecknar änden på en extremitet som ligger längst 
 ifrån bålen. Motsats till proximalt.
dx -dexter, höger
labialt -tandytan som vetter mot läpparna.
lingualt -tandytan som vetter mot tungan
mand -mandibula, underkäke
max -maxilla, överkäke
mesialt -tandytan som vetter mot mitten av munnen.
proximalt -närmast. Betecknar änden på en extremitet som ligger närmast bålen. 
 Motsats till distalt.
sin -sinister, vänster

Benämningar tänder
I1 -första incisiv, första framtand
I2 -andra incisiv, andra framtand
C -canin, hörntand
P1 -första premolar, första främre kindtand
P2 -andra premolar, andra främre kindtand
M1 -första molar, första bakre kindtand
M2 -andra molar, andra bakre kindtand
M3 -tredje molar, tredje bakre kindtand, visdomstand

2. Benlistor
Bevarade humana benelement, Schakt 2, skelettgrav A4
Benelement Bevaringsgrad Sida

Humana benelement

Neurocranium ”Komplett” -

Mandibula Komplett -

Dentes Dx mandibula: I1, I2, C, P1, P2, M2* (*skickad till 14C-analys)
Sin mandibula: I1, I2, C, P1, P2, M2
Dx maxilla: I2, C, P1, P2, M1, M2
Sin maxilla: I1, I2, C, P1?, P2, M1 
Mx/Mand: frgm P/M

-

Hyoideum Corpus/frgm sin cornu major -

Vertebrae cervicales Kompletta -

Vertebrae thoracicae 1-2: kompletta, 3-4: (kompletta), 5-7: corpus, 8: (komplett), 4 arcus, 5 -

Obestämd vertebrae 1 frgm, 2 frgm corpus thor/lumb -
Costae nr 1 (Komplett) Sin

Sternum Manubrium sterni, 3 frgm -

Costae 60 frgm -

Clavicula Kompletta Sin, dx

Scapula Cavitas glenoidalis/acromion/proc. coracorideus/ margo lateralis, Cavitas 
glenoidalis/acromion/proc. coracorideus/margo lateralis (samt 3 obestämda frgm)

Sin, dx, sin/
dx

Humerus Komplett, frgm caput och diafys Dx,sin

Radius Distal ände och diafys, (Komplett) Sin, dx
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Bevarade humana benelement, Schakt 2, skelettgrav A4
Ulna Distal epifys och diafys, (Komplett) Sin, dx

Lunatum Komplett Sin

Hamatum Komplett, Komplett Dx, sin

Capitatum Frgm Sin

Trapezoideum (Komplett), Komplett Dx, sin

Trapezium (Komplett), Komplett Dx, sin

Triquetrum Komplett Sin
Pisiforme Komplett Sin

Metacarpale I Distal ände, proximal ände Dx, sin
Metacarpale II Komplett, (Komplett) Sin, dx

Metacarpale III Komplett, (Komplett) Sin, dx

Metacarpale IV Komplett, (Komplett) Sin, dx

Metacarpale V Komplett Sin

Phalanges proximalis manus 7 kompletta, 2 distala ändar, frgm proximal ledyta -

Phalanges medialis manus 5 kompletta -

Phalanges distalis manus 4 kompletta -

Coxae Spina iliaca anterior superior/inferior Sin

Femur Diafys och troch major, Diafys/troch major och 5 frgm distal ledyta Sin, dx

Tibia Diafys och frgm proximal och distal ledyta Dx

Fibula Diafys Dx

Patella Komplett Dx

Talus (Komplett) Dx

Calcaneus (Komplett) Dx

Naviculare Frgm, Komplett Sin, sin

Cuneiforme II inter (Komplett) Sin

Cuneiforme III laterale Frgm Sin

Phalanges medialis pedis 1 komplett, 1 (komplett) -

Ben från fetus

Os zygomaticum Komplett Sin

Arcus vertebrae Komplett Dx
Obestämda benelement

Obestämda benelement Oräknat antal, 406,0 g -

Brända ben 3 frgm -

Bevarade animala benelement, Schakt 2, skelettgrav A4
Benelement Bevaringsgrad Sida

Aves

Humerus Prox ände Dx
Carpometacarpus Komplett (funnen vid rensning av kraniet) Dx

Tibiotarsus Komplett Dx

Ovis

Coxae Os ischii/acetabulum, ofusionerad Dx

Phalanges proximalis Distal ände -

Ovis/capra
Dentes 2 frgm -

Mandibula (Komplett) juvenil Sin

Vertebrae thoracicae Arcus -

Pisces
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Bevarade animala benelement, Schakt 2, skelettgrav A4
Vertebrae 6 corpus (2 funna vid rensning av kraniet) -

Obestämt, pisces Frgm -

Sus

Dentes 1 frgm -

Obestämda animala benelement Oräknat antal, 20,5 g -

Obestämd mindre gnagare

Mandibula Komplett (funnen vid rensning av kraniet) Dx

Bevarade animala benelement, Schakt 2, R5
Benelement Bevaringsgrad Sida

Aves

Mandibula frgm Sin

Phalanx proximalis manus Komplett Dx

Pisces

Vertebrae 7 corpus -

Obestämt, pisces 7 frgm -

Brända ben 7 obestämda frgm, vikt: 3,0 g -

Bevarade humana benelement, Schakt 2, R6
Benelement Bevaringsgrad Sida

Ulna Frgm prox epifys incisura radialis/proc. coronoideus Sin

Phalanges prox manus (Komplett) förutom basis -

Coxae Frgm insicura isch. major Sin/Dx?

Coxae, juvenil? Ofusionerad ilium? Dx

Femur Distal epifys/epicondylus lateralis, fusionerad Sin

Femur Ofusionerad caput -

Patella Komplett Sin

Tibia Proximal ledyta Dx
Os cuneiforme mediale Komplett (delade ledytor) Sin

Bevarade animala benelement, Schakt 2, R6
Benelement Bevaringsgrad Sida

Aves

Furcula Frgm -

Obestämt Frgm -

Pisces

Obestämt, pisces 2 frgm -

Sus

Dentes 10 frgm -

Vertebrae thoracicae corpus, ofusionerad, juvenil individ -
Patella Komplett, juvenil individ dx

Obestämda (humana och animala) Oräknat antal, vikt: 121,0 g -
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3. Tandsten
Gradering och placering av tandsten
Tand Gradering Placering

Maxilla dx

I1 - Ej återfunnen

I2 1 Lingualt

C 1 Lingualt

P1 1 Buccalt, lingualt

P2 2 Buccalt

M1 2 Buccalt

M2 3 Runt hela kronan, främst distalt och buccalt
Maxilla sin

I1 1 Distalt (mot I2), labialt

I2 - -

C - -

P1 - -

P2 1 Buccalt 

M1 1 Lingualt, buccalt

M2 - Förlorad ante mortem

Mandibula dx

I1 1 Mesialt, labialt, distalt

I2 1 Labialt, mesiolingualt, distolingualt

C 1 Labialt, lingualt

P1 1 Buccalt, lingualt

P2 1 Runt hela kronan, främst buccalt och lingualt
M1 - Förlorad ante mortem

M2 3 Runt hela kronan, mest mesiolingualt
Mandibula sin

I1 1 Distolingualt

I2 1 Labialt, mesiolingualt

C 1 Labialmesialt

P1 1 Distalt (mot P2)

P2 1 Mesiolingualt

M1 - Förlorad ante mortem

M2 2 Lingualt
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