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INDLEDNING 

Sydvestjyske Museer har i to etaper fra juni 2008 – januar 2009 og igen fra april 2011 – 

september 2012 udgravet brandtomten Torvet 13, syd for Ribe Domkirke. Området kaldes i 

folkemunde for Lindegården, og udgravningen fik derfor dette navn.  

Domsognets menighedsråd ønsker at bygge på grunden, og der blev derfor indhentet 

fondspenge til at finansiere en arkæologisk udgravning forud herfor. Byggeprojektet skal 

inkorporere en fredet teglstensmur, og vil forhåbentlig også komme til at rumme et museum, 

der præsenterer den store mængde ny viden og mange fund der blev gjort under 

udgravningen. 

Udgravningen afdækkede et yderst interessant udsnit af Ribe bys historie. Mest 

spektakulært var påvisningen af en kristen kirkegård med begravelser, der er kulstof-14 

dateret til 800-1000 årene. Kirkegården ligger forseglet af kulturlag dateret til omkring år 

1050. Området blev desuden benyttet som kirkegård gennem hele middelalderen og 

efterreformatorisk tid, indtil den som så mange af landets by-kirkegårde blev taget ud af brug 

i begyndelsen af 1800tallet.  

Der blev i udgravningens to etaper udgravet omkring 600 grave, heraf godt 450 i anden 

etape. Her præsenteres den antropologiske registrering og analyse af det humane 

skeletmateriale fra disse godt 450 grave. Skeletmaterialet fra første etape er beskrevet 

tidligere (Madsen, 2009a). 

Skeletmaterialet opbevares ved ADBOU, Antropologisk afdeling, Retsmedicinsk Institut 

ved Syddansk Universitet i Odense. 
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SKELETMATERIALE 

Skeletmaterialet er klassificeret efter fundomstændighederne; primære begravelser med 

skeletter fundet in situ i graven og løse knogler fundet i gravfyld, knoglekuler eller andre 

kontekstlag. Her præsenteres kun de primære begravelser, samt de få løsfundne knogler fra 

kontekstlag dateret til vikingetid. De øvrige løsfundne knogler henligger til senere 

undersøgelse. 

Materialet blev optaget og nummereret fortløbende fra den første udgravning, således at 

grave fik kontekst-numre startende ved K1146 og in situ skeletter fik tildelt x-numre svarende 

til gravens k-nummer. Ved grave med flere in situ skeletter fik det ene individ et x-nummer 

svarende til gravens k-nummer, mens de øvrige individer fik det følgende x-nummer, eks. 

k1300, x1300 og k1300, x1301. K-numre hvor de tilhørende x-numre således allerede var 

brugt udgik af kontekstlisten. Løse knogler fundet i gravfyld fik tildelt et x-nummer startende 

ved x2000 svarende til gravens k-nummer. Løse knogler fra øvrige kontekstlag fik et x-

nummer fra den ordinære fundliste. Knoglekuler fik et k-nummer som en grav, mens de løse 

knogler heri fik et x-nummer startende ved x2000. 

 

TABEL 1: Frekvens og procentvis fordeling af antal individer fordelt på klassifikation 

 

Klassifikation Frekvens Procent 

Begravelse 422 95 

Dobbelt og tredobbelt grave 17 4 

Løsfund dateret til vikingetid 3 1 

Sum 442 100 

 

Fra anden etape af Lindegården er registreret skeletmateriale fra i alt 442 individer, hvoraf 

skeletter fundet in situ i grave med ét individ udgør langt hovedparten med 95 % (422 

individer) og skeletter fundet i grave med to eller tre individer udgør 4 % (17 individer). 

Løsfund fra kontekstlag dateret til vikingetid udgør 1 % (3 individer).  

Blandt gravene var to grave dateret til vikingetid nummereret allerede under første 

udgravning, men først udgravet under anden udgravning. Ved at udvide udgravningsområdet 

blev der tilføjet knogler til i alt tre grave, der var udgravet allerede under første udgravning. 

De tre sidste indgår ikke i det samlede antal individer ovenfor og heller ikke i de følgende 

analyser. De vil dog kunne genfindes i appendiks 1, hvor bl.a. aldersbestemmelsen er mere 

nøjagtig end ved den første antropologiske registrering, da mere af skelettet nu var til stede.  
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BEVARINGSTILSTAND 

Ved at angive bevaringstilstanden både kvalitativt og kvantitativt opnås den bedste 

beskrivelse af et specifikt skeletmateriale. Dette kan bl.a. bruges til at vurdere kvaliteten af 

analyser på materialet.  

Den kvantitative bevaringsgrad inddeles i tre scorer. Score 1 dækker over skeletter, hvor 

under 1/3 af skelettet er bevaret. Score 2 gives, hvis mellem 1/3 og 2/3 af skelettet er bevaret. 

Score 3 gives, hvis mere end 2/3 af skelettet er bevaret. Den kvalitative bevaringsgrad gives 

på samme måde scorerne 1, 2 og 3, hvor 1 er et dårligt bevaret skelet, 2 er et middel bevaret 

skelet og 3 er et godt bevaret skelet. 

Der blev ved registrering af den kvalitative bevaringsgrad skelnet mellem skeletter dateret 

til vikingetid og alle øvrige skeletter. Således er et godt bevaret skelet fra vikingetid ikke 

nødvendigvis lige så godt bevaret som et senere dateret skelet. Dette er valgt da det bedre 

afspejler de reelle bevaringsforhold indenfor de meget forskellige kontekstlag. 

 

TABEL 2: Frekvens og procentvis fordeling af kvantitativ bevaringstilstand, alle primærindivider 

 

Klassifikation Bevaringsgrad Frekvens Procent 

Begravelse 

1 222 51 

2 138 31 

3 79 18 

Sum 439 100 

 

 

TABEL 3: Frekvens og procentvis fordeling af kvalitativ bevaringstilstand, primærindivider ikke 

dateret til vikingetid 

 

Klassifikation Bevaringsgrad Frekvens Procent 

Begravelse 

1 73 19 

2 200 53 

3 104 28 

Sum 377 100 

 

 

Det ses, at omkring halvdelen af skeletterne har fået score 1 i den kvantitative bevaring 

(dvs. under 1/3 bevaret), 1/3 har 1/3 - 2/3 bevaret og den sidste 1/6 har over 2/3 bevaret (tabel 

2). I vurderingen af den kvalitative bevaring grupperer skeletter dateret til vikingetid sig stort 

set ens i alle tre kategorier, dog med en hovedvægt på dårligt - middel bevarede skeletter 
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(tabel 4). Hvorimod det ses at lidt over halvdelen af de øvrige skeletter er middel bevarede, 28 

% er godt bevarede og kun 19 % er dårligt bevarede (tabel 3). 

 

 

TABEL 4: Frekvens og procentvis fordeling af kvalitativ bevaringstilstand for primærindivider 

dateret til vikingetid 

 

Klassifikation Bevaringsgrad Frekvens Procent 

Begravelse 

1 23 37 

2 24 39 

3 15 24 

Sum 62 100 

 

Sammenlignes disse resultater med resultaterne fra den første etape ses det, at både den 

kvantitative og kvalitative bevaringsgrad er faldet. Det afspejler formodentlig, at der under 

første etape kun blev udgravet begravelser inde fra processionsgangen, mens der under anden 

etape også blev gravet et stort antal begravelser fra den åbne Lindegård. Mens begravelserne i 

processionsgangen lå placeret i regulære rækker og derved i vid udstrækning respekterede 

hinanden, skar begravelserne i Lindegården i langt højere grad skar hinanden indbyrdes.  
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KØNSBESTEMMELSE 

Kønnet på et skelet vurderes ud fra en række kønsindikatorer i kraniet, bækkenet samt det 

postkranielle skelet. I kraniet vurderes morfologien af øjenbrynsbuen, øjenhulens øverste 

kant, knoglefremspringet bag øret, nakkebenets muskelhæftning, underkæbens vinkel og 

hagen. I bækkenet vurderes størrelsen af den store indskæring i de to bækkenskåle samt 

vinklen ved symphysis pubicus. I det postkranielle skelet vurderes morfologi og størrelse af 

knoglerne (Boldsen og Milner, 2002; Brothwell, 1981). 

Kønsbestemmelse, hvis muligt, foretages kun når bækkenet er helt sammenvokset i 

acetabulum (hofteskålen), hvilket hos størstedelen af individerne er sket inden 16-års alderen 

(Bass, 1995). 

 

Kønskoder: 

1:  Tydelig mandlig morfologi 

2:  Overvejende mandlig morfologi 

3:  Svag mandlig morfologi 

4:  Køn ubestemmelig 

5:  Svag kvindelig morfologi 

6:  Overvejende kvindelig morfologi 

7:  Tydelig kvindelig morfologi 

 

Ved registreringen angives individernes køn som kønskoder efter en skala med syv trin 

(se ovenfor), men ved brug i analyser sammenlægges kønskoderne, således at 1 og 2 er 

“mand”, 3, 4 og 5 er skeletter med “ubestemmeligt køn” samt “barn” og 6 og 7 er “kvinde”.  

Tabel 5 angiver fordelingen af køn for de 439 primærindivider. Af de i alt 300 voksne 

individer kan kønnet med sikkerhed bestemmes hos 263 individer, heraf er 77 (18 %) kvinder 

og 186 (42 %) mænd. De resterende 37 voksne har ubestemmeligt køn (8 %) og 139 individer 

(32 %) er børn. 

Tabel 6 angiver fordelingen af køn for de 62 primærindivider dateret til vikingetid. Af de i 

alt 51 voksne individer kan kønnet med sikkerhed bestemmes hos 40 individer, heraf er 14 

(22 %) kvinder og 26 (42 %) mænd. De resterende 11 voksne har ubestemmeligt køn (18 %) 

og 11 individer (18 %) er børn.  

 



8 

 

TABEL 5: Frekvens og procentvis fordeling af køn for alle primærindivider 

 
Køn Frekvens Procent 

Barn 139 32 

Kvinde 77 18 

Mand 186 42 

Ubestemmeligt køn, voksne 37 8 

Sum 439 100 

 

 

TABEL 6: Frekvens og procentvis fordeling af køn for primærindivider dateret til vikingetid 

 
Køn Frekvens Procent 

Barn 11 18 

Kvinde 14 22 

Mand 26 42 

Ubestemmeligt køn, voksne 11 18 

Sum 62 100 

 

 

Registrering af flere mænd i forhold til kvinder betyder ikke nødvendigvis at den levende 

befolkning har været sammensat af flere mænd end kvinder. Mænds knogler er mere robuste 

og derfor knap så let nedbrydelige under dårlige bevaringsforhold, hvilket kan påvirke 

kønssammensætningen. En anden faktor kan være at kirkegården har været kønsopdelt i 

middelalderen. Når den arkæologiske analyse af gravene foreligger, vil en nærmere 

antropologisk analyse af kønsfordelingen kunne foretages. 
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ALDERSBESTEMMELSE 

Alder hos skeletter af børn og unge bestemmes ud fra tandudvikling og tandfrembrud, samt 

ud fra længden af de lange knogler og ledendernes påvoksning. Aldersbestemmelsen hos 

voksne er subjektiv
1
 og bestemmes ud fra en række aldersmarkører i kranie og bækken, samt 

ved en vurdering af de generelle aldersrelaterede forandringer i tænder og postkranielt skelet 

(Boldsen et al., 2002). I kraniet vurderes graden af sammenvoksning af kraniesuturerne, og i 

bækkenet vurderes de aldersrelaterede forandringer på symphysis pubicus (skambenet) og på 

facies auricularis (ledfladen i bækkenet, hvor de to bækkenskåle og korsbenet mødes). I det 

postkranielle skelet vurderes en række aldersrelaterede forandringer på de lange knogler 

(Tarp, 2009). 

Hvert individ tildeles en minimum og en maksimum alder, hvorudfra et midtpunkt 

beregnes. Enkelte primærindivider kunne pga. bevaringstilstanden ikke tildeles en maksimal 

salder, f.eks. ældre end 25 år (25+). For også at tildele disse individer et aldersmidtpunkt blev 

gennemsnits-midtpunktet for alle primærindivider over f.eks. 25 år fundet og tilskrevet 

individer med 25+ alder, og så fremdeles. Disse midtpunkter blev brugt til beregning af 

gennemsnitsaldre givet i tabel 7 og 8, men indgår ikke i histogrammerne i figur 1-4. Individer 

med et aldersmidtpunkt under 16 år regnes for børn, mens individer på 16 år eller ældre 

regnes for voksne. I appendiks 1 ses alderen for de enkelte skeletter. 

 

Historiske populationer har til alle tider oplevet en langt højere dødelighed sammenlignet 

med moderne populationer. Gennemsnitsalderen i en population afhænger af flere ting, og en 

af dem er fertiliteten. En høj fertilitet vil give en høj børnedødelighed og en tilsvarende lav 

gennemsnitsalder. Gennemsnitsalderen for alle individer svarer til den forventede 

gennemsnitlige levetid for et nyfødt barn. Gennemsnitsalderen for hhv. kvinder og mænd 

svarer derimod til den forventede levealder hvis en person overlevede til at blive 16 år 

gammel. De to gennemsnitsaldre udtrykker altså ganske forskellige ting, hvilket er vigtigt at 

erindre hvis man ønsker at sammenligne forskellige befolkninger. 

                                                 
1

  En objektiv metode kaldet transitionsanalyse er baseret på tildeling af scorer til de enkelte faser i komponenterne i 

symphysis pubicus, facies aricularis samt kraniesømmene. De tildelte scorer tastes i en dertil udviklet software, der beregner 

den mest sandsynlige alder for individet, et aldersinterval hvor indenfor den rigtige alder med 95% sandsynlighed vil findes 

samt en p-værdi, der indicerer, hvor god en sammenhæng der er mellem aldersscorerne i de enkelte komponenter i de tre 

skeletdele. Transitionsanalysen kræver bevaring af flere dele af symfysen, facies samt kraniet for at opnå den bedste alder. I 

forbindelse med registreringen af skeletmaterialet fra Skt. Drotten er transitionsanalysen ikke inddraget som en del af 

analysen. (Boldsen et al., 2002) 
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 Børn har mindre kalcificerede knogler end voksne, og derfor bevares barneskeletter 

dårligere i jorden. Det medfører, at barnegrave lettere forsvinder eller er sværere at opdage 

under en arkæologisk udgravning. Derudover er barnegrave på nogle kirkegårde ikke gravet 

så dybt ned som voksengrave, og bliver derved lettere forstyrret af senere begravelser. Det må 

derfor forventes, at det oprindelige antal af barnegrave har været højere end det, der ses i det 

opgravede knoglemateriale.  

 

TABEL 7. Gennemsnitsalder for alle primærindivider 

 

Køn Antal Gennemsnitsalder Std. afvigelse Minimum Maksimum 

Voksne 300 39,0 11,1 16,0 72,5 

Kvinder 77 41,5 10,5 16,0 65,0 

Mænd 186 38,4 11,0 16,5 72,5 

Alle 439 29,0 17,5 0,0 72,5 

 

 

TABEL 8. Gennemsnitsalder for alle primærindivider dateret til vikingetid 

 

Køn Antal Gennemsnitsalder Std. afvigelse Minimum Maksimum 

Voksne 51 39,9 8,8 16,0 57,5 

Kvinder 14 38,6 10,1 16,0 57,5 

Mænd 26 41,4 8,0 21,5 52,5 

Alle 62 33,3 16,1 0,09 57,5 

 

Gennemsnitsalderen for alle primærindivider er 29 år, mens den for voksne individer alene 

er 39 år. Mænd dør med en gennemsnitsalder på 38,4 år, mens kvinder i gennemsnit lever 3,1 

år længere og opnår en gennemsnitsalder på 41,5 år. Standardafvigelserne, dvs. spredningen 

af de registrerede aldre, er stort set ens hos voksne, kvinder og mænd, hvorimod den er større 

for alle individer (tabel 7). 

Gennemsnitsalderen for alle primærindivider dateret til vikingetid er 33,3 år, mens den for 

voksne individer alene er 39,9 år. Kvinder dør med en gennemsnitsalder på 38,6 år, mens 

mænd i gennemsnit lever 2,8 år længere og opnår en gennemsnitsalder på 41,4 år. 

Standardafvigelserne er lidt større hos kvinder end hos voksne og mænd, men igen ses den 

største standardafvigelse hos alle individer (tabel 8). 
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Det er overraskende at mænd ikke har en længere forventet levealder end kvinder, hvilket 

de ellers som oftest har i historisk materiale.  Det forklares gerne med, at kvinder har en 

markant overdødelighed i den reproduktive alder, hvor der kunne opstå livstruende 

komplikationer for både mor og barn i forbindelse med graviditet og fødsel. Overlevede 

kvinderne derimod deres fertile periode kunne de forvente at leve længere end mændene, 

præcist som i dag (http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/ 2010/NR124.pdf).  

Betragtes i stedet primærindividerne dateret til vikingetid ses et mere forventeligt mønster 

med mænd der bliver nogle få år ældre end kvinderne. Den samlede gennemsnitsalder er lidt 

højere end for det samlede antal primærindivider, hvilket kan forklares med den langt mindre 

andel af børn til at trække gennemsnittet ned. Derimod ses der en marginalt højere 

gennemsnitsalder for voksne, trods en mindre variationsbredde. Befolkningen dateret til 

vikingetid synes altså at have en mere homogen aldersfordeling med færre børn og gamle. 

Dette må tages som udtryk for bevaringsforhold, et fragmentarisk udgravningsfelt og i høj 

grad kulturelle og sociale forhold i datiden. 

 

FIGUR 1: Histogram over aldersfordeling for alle primærindivider. X-aksen viser alderen, mens y-

aksen viser frekvensen. 

 

Figur 1 illustrerer fordelingen af alder ved død og der kan iagttages en høj 

børnedødelighed for især gruppen af de helt små børn. Dødeligheden falder kortvarigt for 

gruppen af børn mellem ca. 3-7 år, men stiger derefter igen dramatisk og vedholder et højt 

niveau indtil 16-17-års alderen. Den laveste dødelighed kan iagttages i 20-30 års alderen, 

hvorefter den stiger og holder et generelt højt niveau indtil ca. 53-års alderen. Den største 

dødelighed indtræder i alderen ca. 40-47 år.  

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/%202010/NR124.pdf
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Andelen af børn under 16 år er 32 % og børnedødeligheden er således stor i forhold til 

moderne befolkninger, men mønstret med en høj, men hastigt faldende, børnedødelighed er 

kendt fra mange forskellige populationer. Det store antal børn og unge der døde kan til dels 

forklares ved en forhøjet skrøbelighed overfor tilbagevendende infektioner og epidemier, som 

de ældre individer tidligere har overlevet og opbygget immunitet overfor. Der ses kun få 

individer med en alder over 60 år, hvilket vidner om et samfund med få rigtig gamle. Her må 

det dog erindres, at Lindegårdens gravlagte ikke er repræsentative for datidens befolkning i 

Ribe, hvor en række kirker og kirkegårde blev benyttet sideløbende.  

 

 

FIGUR 2: Histogram over aldersfordeling for primærindivider dateret til vikingetid. X-aksen viser 

alderen, mens y-aksen viser frekvensen. 

 

 

Betragtes individerne dateret til vikingetid i figur 2 kan et lignende dødelighedsmønster 

genfindes. En høj børnedødelighed der falder ved 10 års-alderen, og derefter fastholder et 

forholdsvist lavt niveau indtil 30 års-alderen. Hvorefter den stiger jævnt og opnår det højeste 

punkt i 45-50 års-alderen. Derover falder dødeligheden, hvilket er et udtryk for en population 

med få rigtigt gamle.  

 

Forskellen i kvinder og mænds dødelighed illustreres i figur 3, hvor der i alderen 16 år til 

midten af 20’erne kan iagttages en overvægt af mænd. Det kunne skyldes en mere 

risikobetonet adfærd, f.eks. i valg af erhverv, sammenlignet med kvinder. Lignende tendenser 

kendes også fra i dag. Mænd oplever en høj dødelighed i alderen 30-50 år, med et toppunkt i 

sidste halvdel af 50’erne. Kvinder oplever en høj dødelighed fra starten af 30’erne og indtil 

starten af 50’erne, med et toppunkt i 40’erne. Denne periode stemmer overens med den sidste 
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del af kvinders reproduktive alder, og en stor del af den forhøjede dødelighed kan derfor 

formodentlig forklares som dødsfald i forbindelse med reproduktion. Der er en lille overvægt 

af mænd blandt de helt gamle, men dette kan skyldes den generelle overvægt af mænd i 

populationen. 

 
FIGUR 3: Histogram over aldersfordelingen for alle mænd og kvinder 
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HØJDEBESTEMMELSE 

Højdebestemmelse af skeletter kan foretages ud fra en målt længde af femur (lårben) eller 

tibia (skinneben). En legemshøjde kan dermed beregnes i tilfælde hvor det ikke har været 

mulig at måle højden i graven, men hvor femur eller tibia stadig er bevaret. 

Højdeberegningsmetoden er oprindelig blevet udviklet på moderne skeletter (Trotter og 

Gleser, 1952; Trotter og Gleser, 1958), men er senere blevet videreudviklet og tilpasset dansk 

middelalderlig skeletmateriale (Boldsen, 1984; Boldsen, 1990). Metoden bygger på en formel 

til beregning af højden, hvor en konstant C afhænger af køn, knoglen der måles på og hvilken 

population materialet stammer fra. Konstanten C eksisterer bl.a. for skeletpopulationer fra 

Skt. Mikkel kirkegård i Viborg, Tirup ødekirkegård og Sejet kirkegård ved Horsens og Ribe 

Gråbrødre (Boldsen, 1984; Boldsen, 1990; Madsen 2009b; Wod, 2008). 

 

Et studie ved ADBOU har på baggrund af skeletter fra Ribe Gråbrødre (ASR 1050) 

udarbejdet en korrigeret formel til beregning af højde (Wod, 2008). Den gennemsnitlige 

femur længde hos primærindividerne fra anden etape af Lindegården er en anelse kortere (0,6 

cm for kvinder, 1,4 cm for mænd) end den fra Ribe Gråbrødre, men falder dog indenfor 

normalspektret. Det vurderes derfor rimeligt at benytte denne korrigerede formel. 

 



Højdemænd  2,610 femur  44,201 



Højdekvinder  2,019 femur  67,579  

 

Under udgravningen af Lindegården blev højden i graven målt fra den dødes isse til den 

distale ende af talus (springbenet). Det er vigtigt, at skelettet ligger uforstyrret i graven og 

tvivlstilfælde er ikke inkluderet i analysen. Femur længden blev ligeledes målt under 

udgravningen af skelettet, men det kan ofte være svært at se hvor langt caput (lårbenets 

ledhoved) sidder oppe i acetabulum (hofteskålen). Her benyttes derfor primært femur 

længden målt under registreringen af skeletmaterialet. For en stor andel af skeletterne dateret 

til vikingetid var det pga. dårlige bevaringsforhold ikke muligt efterfølgende at måle femur, 

og målet taget under udgravningen blev derfor benyttet. 

Til sammenligning af befolkninger anbefales det at bruge femur længde og ikke en 

eventuelt beregnet højde, da sidstnævnte introducerer forskellige fejlmargener alt efter 

hvilken højdeberegningsmetode der er benyttet. 
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TABEL 9. Gennemsnitslængde i cm af femur (lårben) for voksne primærindivider 

 

Køn Antal Gennemsnitslængde Std. afvigelse Minimum Maksimum 

Voksne 114 45,0 3,0 37,0 53,0 

Kvinder 36 42,2 1,8 37,0 45,3 

Mænd 76 46,4 2,4 41,0 53,0 

 

TABEL 10. Gennemsnitslængde i cm af femur (lårben) for voksne primærindivider dateret til 

vikingetid 

 

Køn Antal Gennemsnitslængde Std. afvigelse Minimum Maksimum 

Voksne 23 43,9 3,5 37,0 51,4 

Kvinder 8 41,1 2,9 37,0 45,0 

Mænd 13 45,7 2,9 41,0 51,4 

 

Længden af femur er i gennemsnit 45,0 cm for alle voksne primærindivider, 42,2 cm for 

kvinder og 46,4 cm for mænd (tabel 9). Begrænses analysen til primærindivider dateret til 

vikingetid er længden af femur er i gennemsnit 43,9 cm for alle voksne, 41,1 cm for kvinder 

og 45,7 cm for mænd (tabel 10).  

 

TABEL 11. Gennemsnitshøjde målt i graven i cm for voksne primærindivider 

 

Køn Antal Gennemsnitshøjde Std. afvigelse Minimum Maksimum 

Voksne 100 161,6 9,2 140,0 184,0 

Kvinder 27 154,1 6,6 140,0 172,0 

Mænd 67 165,5 7,8 146,0 184,0 

 

TABEL 12. Gennemsnitshøjde målt i graven i cm for voksne primærindivider dateret til vikingetid 

 

Køn Antal Gennemsnitshøjde Std. afvigelse Minimum Maksimum 

Voksne 23 159,6 9,4 140,0 176,0 

Kvinder 5 149,7 9,5 140,0 161,0 

Mænd 13 166,0 4,4 158,0 176,0 
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Højde målt i graven er i gennemsnit 161,6 cm for alle voksne primærindivider, 154,1 cm 

for kvinder og 165,5 cm for mænd (tabel 11). Begrænses analysen til primærindivider dateret 

til vikingetid ligger gennemsnittet på 159,6 cm for alle voksne, 149,7 cm for kvinder og 166,0 

cm for mænd (tabel 12).  

 

TABEL 13: Beregnet gennemsnitshøjde i cm for voksne primærindivider 

 

Beregnet højde Antal Gennemsnitshøjde Std. afvigelse Minimum Maksimum 

Kvinder og mænd 112 161,6 8,3 142,3 182,5 

Kvinder 36 153,0 3,8 142,3 159,7 

Mænd 76 165,5 6,5 151,1 182,5 

 

TABEL 14: Beregnet gennemsnitshøjde i cm for voksne primærindivider dateret til vikingetid 

 

Beregnet højde Antal Gennemsnitshøjde Std. afvigelse Minimum Maksimum 

Kvinder og mænd 21 158,6 9,1 142,3 178,4 

Kvinder 8 150,8 5,7 142,3 158,4 

Mænd 13 163,4 7,4 151,2 178,4 

 

Den beregnede gennemsnitshøjde for voksne primærindivider er 161,6 cm og her er ikke 

medtaget individer af ukendt køn, da beregningsmetoden er kønsspecifik. Kvinder har en 

beregnet gennemsnitshøjde på 153,0 cm, mens den for mænd er 165,5 cm (tabel 13). Disse 

mål stemmer godt overens med resultaterne fra Ribe Gråbrødre, hvor den beregnede 

gennemsnitshøjde for kvinder er 154,8 cm og for mænd 168,6 cm (Wod, 2008).  

Begrænses analysen i stedet til primærindivider dateret til vikingetid kan beregnes en 

gennemsnitshøjde for voksne på 158,6 cm. Kvinder har en beregnet gennemsnitshøjde på 

150,0 cm, mens den for mænd er 163,4 cm (tabel 14). I vikingetiden var de voksne individer 

altså 2-3 cm lavere end i den efterfølgende middelalder og efterreformatorisk tid.  

 

Sammenlignes resultaterne i henholdsvis tabel 11-12 med tabel 13-14 kan der observeres 

en god overensstemmelse mellem gennemsnitshøjden målt i graven og den beregnede 

gennemsnitshøjde. Det største udsving på 2,6 cm ses hos mænd dateret til vikingetid, men 

forskellen ligger indenfor standard afvigelsen på 7,4 cm.  
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PATOLOGI 
Der findes et utal af sygdomme et menneske kan pådrage sig, men kun få af dem påvirker 

knoglerne. Epidemier, som f.eks. pest, medfører døden så hurtigt, at knoglepatologi ikke kan 

nå at dannes, og traumatiske hændelser kan ramme vitale bløddele og føre til dødsfald uden 

knogleinvolvering. Knoglepatologi kan således sjældent benyttes til at bestemme dødsårsagen 

for det enkelte individ. Patologien er derimod et godt redskab til at tegne et generelt billede af 

helbredet hos den engang levende befolkning. De patologiske forandringer vidner om det liv 

et individ har levet, og som i sidste ende har ført til døden.  

De kendte knogleinvolverende infektionssygdomme har ikke 100 % knogleinvolvering og 

det er således vanskeligt på baggrund af skeletmaterialet alene, at diagnosticere disse 

sygdomme. Dette gør sig gældende for de i middelalderen og nyere tid kendte sygdomme 

spedalskhed, syfilis, tuberkulose samt den nylig erkendte patologiske tilstand fos. Desuden 

kan den samme type knogleforandring være til stede i forbindelse med forskellige sygdomme, 

bl.a. ved syfilis og spedalskhed, og disse knogleforandringer alene er derfor ikke nok til 

diagnosticering af en bestemt knogleinvolverende sygdom. Optrædende i sammenhæng med 

flere sygdomsmanifestationer vil dette dog være muligt. 

Fokal osteolytisk syndrom har derimod et monosymptomatisk udtryk, hvilket vil sige, at 

sygdommen kun opviser ét symptom, hvor blot én type knogleforandringer kan optræde 

overalt i skelettet. Sygdommen er nylig erkendt og den præliminære forskning tyder på at 

tilstedeværelsen af en enkelt læsion i skelettet er diagnosticerende for sygdommen. 

 

Primærindividerne er registreret for en række patologiske forandringer, der samlet set kan 

bidrage til at tegne et bredt billede af helbredstilstanden hos de gravlagte. 

I denne beretning er fire store sygdomme registreret; spedalskhed, tuberkulose, 

treponematose (syfilis) og FOS (fokal osteolytisk syndrom). Derudover registreres et antal 

andre sygdomme, f.eks. gigt og engelsk syge. Tandsygdomme, som caries, tandsten, diverse 

abscesser og anormaliteter, er registreret og fremgår af appendiks 1 ved det enkelte individ. 

For et overblik over sygdomme på de enkelte skeletter se appendiks 2. 
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Treponematose 

Treponematose er betegnelsen for de fire sygdomme pinta, yaws, bejel og syfilis, der alle 

enten er forårsaget af den samme mikroorganisme Treponema pallidum eller er forårsaget af 

fire forskellige mikroorganismer, som ved mutation har ændret sig fra den oprindelige 

treponemabakterie.  

Sygdommene har forskellige geografiske, klimatiske og sociokulturelle begrænsninger og 

forårsager hermed også forskellige symptomer. Syfilis, der kan være seksuelt overført eller 

medfødt, er den eneste af de fire, der findes overalt i verden, og formodes at være den type 

treponematose, vi kender i Danmark fra slutningen af middelalderen og frem. Flere teorier er 

blevet fremsat angående oprindelsen af syfilis
2
 og der er nogen usikkerhed omkring syfilis’ 

tilstedeværelse i Europa og Danmark frem til sidste halvdel af 1500-tallet (Aufderheide og 

Rodríguez-Martín, 1998; Ortner, 2003). Det betyder at betegnelsen treponematose her vil 

blive benyttet om de patologiske forandringer med relation til syfilis, som registreres i 

skeletmaterialet.  

Den klassiske syfilis udvikles hos den smittede i tre stadier
3
 over flere år, hvor bakterien 

skiftevis er aktiv og inaktiv. Skelettet menes at blive påvirket i 1,5-20 % af syfilistilfældene, 

og af disse udgør forandringer i kraniet, omkring næsehulen samt i skinnebenene ca. 70 %.  

Knoglepatologien viser sig i kraniet som dybe afrundede læsioner, der ligner ormehuller, 

samt mindre dybe læsioner af stjerneform. I sygdommens hvileperioder heler læsionerne op, 

således at kraniet kan få et bulet og arret udtryk. I ansigtsskelettet nedbrydes næseåbningens 

kant, næsehulens knogler og ganen. I det postkranielle skelet sker en fortykkelse på 

indersiden af tibia (skinneben), der får den såkaldte sabelform, og skinnebenssår kan dannes. 

Ydermere påvirkes især fibula (lægben), femur (lårben), clavicula (nøgleben), humerus 

(overarmsknogle), radius (spoleben) og ulna (albueben), men stort set alle postkranielle 

knogler kan inficeres (Aufderheide og Rodríguez-Martín, 1998; Ortner, 2003; Upubliceret 

registreringsmanual, ADBOU Syddansk Universitet). 

                                                 
2
 Det er således foreslået at syfilis blev bragt til Europa med Columbus’ mænd, da de i 1493 vender tilbage fra Amerika efter den første tur 

til det nyopdagede kontinent. En anden teori fremsætter det syn at syfilis fandtes i den gamle verden før Columbus’ besøg i Amerika, men 

beviset for dette syn besværliggøres af at det er vanskeligt at skelne syfilis fra andre sygdomme i denne tidlige historiske tid, der alle 

betegnes som spedalskhed. Meget tyder dog på at nogle typer treponematose fandtes i både den ny og gamle verden før 1500, hvilket 

isolering af DNA-strengen for treponematose bakterien har bekræftet (Aufderheide og Rodríguez-Martín, 1998; Ortner, 2003). 

 

3
 Primærstadiet viser sig efter en inkubationsperiode på nogle uger som sår på kønsorganerne. Sekundærstadiet udvikles mellem to og 10 år 

efter smitte. Her spredes bakterien i kroppen via blodbanerne og forårsager hudkløe samt læsioner i hud og slimhinder. Tertiærstadiet eller 

slutstadiet af syfilis karakteriseret ved lokal vævsødelæggelse i bl.a. hjerte, blodkar og centralnervesystemet samt skeletinvolvering. 
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TABEL 15: Frekvens og procentvis fordeling af forandringer relateret til treponematose  

 

Primærindividerne blev registreret for trepanematose-relaterede forandringer 12 steder i 

skelettet i henholdsvis højre og venstre side. Børn blev som udgangspunkt ikke registreret, 

men et enkelt individ viste klare trepanematose-relaterede forandringer. Inklusiv dette barn 

blev der fundet 43 individer med forandringer og heraf havde 32 individer mere end én 

forandring (se tabel 15 og appendiks 2).  

Det er muligt at alle 43 individer, eller endnu flere, har haft trepanematose, men diagnosen 

er langt mere sandsynlig hos de 32 individer med mere end én forandring. En enkelt 

trepanematose-relateret forandring kan have mange årsager, men flere og gerne bilaterale 

forandringer tyder på at individet vitterligt havde en trepanematose.  

Der blev ikke registreret nogen trepanematose-relaterede forandringer blandt skeletterne 

dateret til vikingetid. 

 

 

 Kvinde Mand Ubestemmeligt køn Sum 

+ 11 31 0 42 

- 51 103 4 158 

Sum 62 134 4 200 

% positive 18 23 0 21 
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Figur 4: Spedalskheds-relaterede forandringer i 

underben hos x1403 

Spedalskhed 

Infektionssygdommen spedalskhed forårsages af bakterien Mycobacterium leprae.  

Sygdommen, der fandtes i Østen og Mellemøsten før Kristi fødsel, spredtes til Sydeuropa og 

op gennem Europa med Romerne og nåede til Vesteuropa med folkevandringerne i 400- og 

500-årene e.Kr. De analyser der foreligger på skandinavisk skeletmateriale indikerer, at 

sygdommen fandtes i Norden fra denne tid (Arcini og Artelius, 1993), men den gængse teori 

er at spedalskhed først blev bragt til Danmark og Norden med vikingerne fra deres handels- 

og plyndringstogter i Europa omkring år 1000. Spedalskhed var dog med sikkerhed en 

udbredt sygdom i middelalderen. Fra midten af 1200-tallet oprettedes Skt. Jørgensgårde, der 

var spedalskhedshospitaler, hvor man forsøgte at isolere de syge. Isoleringen af de syge var et 

effektivt middel og sygdommen var i begyndelsen af 1500-tallet, hvor der fandtes i alt 31 

hospitaler af denne type i Danmark, næsten udryddet.  

 

Spedalskhedssmitte sker ved indånding af 

bakterien, kontakt via hud eller indtrængen 

gennem slimhinder. Bakterien formerer sig i 

kroppens køligste dele i de yderste ekstremiteter og 

i ansigtet. Påvirkningen af nervetrådene resulterer i 

at den motoriske kontrol og følesanser tabes og 

herudover forårsager bakterien 

kredsløbsforstyrrelser. Når immunforsvaret 

svækkes kommer sygdommen i udbrud, hvilket 

resulterer i at den smittede ikke mærker kulde, 

varme og skader og således pådrager sig sår og 

sekundære infektioner udefra.  
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Skeletforandringer findes primært i ansigtsskelettet, hvor der sker en nedbrydning af 

næsehulens kant, i ganen samt fortil i overkæben i knoglestykket mellem fortænderne og 

næsehulens åbning. Hånd- og fodknogler deformeres og nedbrydes og på fibula (lægben) 

dannes exostoser og sker en fortykkelse af knoglen, da der dannes ekstra periosteal 

knoglebelægning. Forandringerne på fibula kan forveksles med treponematose-relaterede 

forandringer, og forandringerne kan også skyldes andre infektionssygdomme. Tibia 

(skinneben) kan inficeres sekundært, hvor der dannes forandringer på ydersiden (Aufderheide 

og Rodríguez-Martín, 1998; Boldsen, 2007; Boldsen, 2008; Ortner, 2003). 

 

TABEL 16: Frekvens og procentvis fordeling af forandringer relateret til spedalskhed 

 

 

Primærindivider blev registreret for spedalskheds-relaterede forandringer otte steder i 

skelettet i henholdsvis højre og venstre side. Børn blev som udgangspunkt ikke registreret, 

men tre individer viste klare spedalskheds-relaterede forandringer. Inklusiv disse børn blev 

der fundet 85 individer med forandringer, og heraf havde 59 individer mere end én 

forandring. Blev analysen begrænset til individer dateret til vikingetid blev der fundet syv 

individer med forandringer, og heraf havde tre individer mere end én forandring (se tabel 16 

og appendiks 2).  

 

En analyse af de forandringer der kan skyldes spedalskhed viser, at 1/10 af 

primærindividerne sandsynligvis har været spedalske.  

En simuleret befolkning hvor alle er raske (dvs. ikke har spedalskhed) har en Lambda-

værdi
4
 på -1,63, mens en befolkning hvor alle er syge har en Lambda-værdi på 2,34. Lambda-

værdien for alle primærindivider er -1,23. Individer dateret til vikingetid har en Lambda-

værdi på -0,66, mens de øvrige har en Lambda-værdi på -1,29.  

 

                                                 
4  Lambda er en vægtet sum, som beskriver sandsynligheden for at et enkelt individ har spedalskhed. I rapporten 

bruges den gennemsnitlige lambda-værdi for alle individer på kirkegården. Metoden og statistikken, der ligger bag, er 

beskrevet i Boldsen 2007. 

 Kvinde Mand Ubestemmeligt køn Sum 

+ 23 57 2 82 

- 32 69 4 105 

Sum 55 126 6 187 

% positive 42 45 33 44 
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Frekvensen af spedalske udregnes ved: 

 

             

 

    

 

100,0p        

 

Frekvensen af alle primærindivider smittet med spedalskhed har altså været 10 %. Benyttes 

samme formel for individer dateret til vikingetid opnås en frekvens på 24,3 % og for de 

øvrige individer 8,7 %. Der synes altså at være en højere frekvens af spedalskhedssmittede 

blandt vikingerne end de øvrige, hvilket også er forventeligt da der næppe var mange personer 

der led af spedalskhed i 16-1700tallets Ribe. Forskellen mellem vikinger og ikke-vikinger er 

dog ikke statistisk signifikant. 

 

Ribe havde i middelalderen en Skt. Jørgensgård hvor de spedalske formodentlig blev 

isoleret og senere begravet (Nielsen, 1985). Det må derfor formodes at have været 

undtagelsen, hvis individer med spedalskhed blev begravet inde ved domkirken. Dette 

stemmer også godt overens med at der blandt skeletterne fra Lindegården II er et meget lille 

antal individer med fremskreden spedalskhed. Derimod ses flere individer med formodet 

spedalskhed i et tidligere sygdomsstadie, og disse personer vil muligvis have kunnet skjule 

sygdommen for deres omgivelser.  

Til sammenligning har andelen af smittede personer begravet på middelalderkirkegården 

Lille Skt. Mikkelsgade i Viborg udgjort ca. 20 %, mens andelen af smittede på Øm Kloster 

udgjorde ca. 30 % (Boldsen 2007). Analyser viser, at spedalskhed stort set var udryddet 

senest omkring år 1400 i større byer, mens det på landet gik lidt langsommere (ibid.).  
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Tuberkulose 

Infektionssygdommen tuberkulose forårsages af to forskellige bakterier; Mycobacterium 

bovis der overføres fra kvæg til mennesker bl.a. gennem mælkeprodukter fra kvæg, og 

Mycobacterium tuberculosis der overføres mellem mennesker, hvilket overvejende sker via 

luftveje, hvorved lungerne påvirkes hurtigt efter smitte. Hvis den primære infektion i lungerne 

ikke heles, kan bakterien overføres til blodbanerne og dermed føres til andre organer og væv. 

Her kan sygdommen komme i udbrud flere år efter smitte, bl.a. hvis den smittede oplever en 

periode med svækket immunforsvar, evt. pga. fejlernæring eller andre sygdomme. 

Tuberkulose har i løbet af de senere år haft en tiltagende udbredelse især i den fattige del af 

verden, hvor den er en følgesygdom i forbindelse med udviklingen af AIDS hos HIV-

smittede. 

Tuberkulosesmitte fører sjældent til involvering af skelettet, hvilket gør det svært at 

estimere sygdommens udbredelse ud fra skeletmateriale alene. De to typer tuberkulose, 

knogle- samt lungetuberkulose, menes dog at have hver sit udtryk i knoglerne. 

Knogletuberkulose ses i skelettet som nedbrydning og sammenfald i ryghvirvlerne der skaber 

en pukkel i ryggen, og herudover ses makroporøsitet i knoglerne, især i de store led. 

Knogleinvolvering i forbindelse med lungetuberkulose forekommer sjældent, men kan ses 

som dannelse af lungepanser eller pleurapanser, der er forkalkninger af betændelse i 

lungehinden om lungerne. Ydermere kan der i forbindelse med lungetuberkulose dannes 

belægninger på indersiden af ribbenene (Aufderheide og Rodríguez-Martín, 1998; Ortner, 

2003; Upubliceret registreringsmanual, ADBOU Syddansk Universitet). 

 

TABEL 17: Frekvens og procentvis fordeling af forandringer relateret til tuberkulose  

 

 

Primærindivider blev registreret for tuberkulose-relaterede forandringer i facies auricularis 

(ledfladen i bækkenet, hvor de to bækkenskåle og korsbenet mødes), knæ- og albueled samt i 

thoracal og lumbar vertebrae (bryst- og lændehvirvler). Børn blev som udgangspunkt ikke 

 Kvinde Mand Ubestemmeligt køn Sum 

+ 11 45 1 57 

- 38 60 1 99 

Sum 49 105 2 156 

% positive 22 43 50 36 
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registreret. Der blev fundet 57 individer med forandringer og heraf havde 32 individer mere 

end én forandring (se tabel 17 og appendiks 2). En enkelt tuberkulose-forandring kan have 

mange årsager, men flere forandringer og gerne bilaterale tyder på at individet vitterligt led af 

tuberkulose.  

Der blev ikke registreret nogen tuberkulose-relaterede forandringer blandt skeletterne 

dateret til vikingetid. 
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Figur 5: FOS forandringer i femur hos x1149 

Pilen markerer én ud af flere forandringer på 

knoglen. 

Fokal osteolytisk syndrom (FOS) 

Denne patologiske tilstand er nylig erkendt og ind til videre kun med sikkerhed i dansk 

middelalderlig skeletmateriale
5
. Knogleforandringerne kan forekomme i alle skelettets 

knogler og læsionerne findes både i det kompakte og det trabekulære (spongiøse) knoglevæv, 

enten som runde eller aflange osteolytiske (knoglenedbrydende) forandringer. Læsionerne 

optræder enten uden knogledannelse langs kanterne eller med knogledannelse langs kanterne, 

hvilket viser sig som en rand af nydannet knogle. Den sidstnævnte type læsion bekræfter 

tilstandens patologiske natur, idet individet må have været i live, da dannelsen af knogle i 

tilknytning til læsionen skete. De patologiske forandringer i forbindelse med fokal osteolytisk 

syndrom kan ellers let forveksles med post mortale forandringer pga. bl.a. planterødders 

omdannelse af knogle i jorden. 

 

 

 

Da sygdommen ikke er beskrevet eller kendt i moderne medicinsk forskning kendes intet 

til den patogene agen, eller hvordan syndromet påvirker den smittedes væv og organer. Ud fra 

registreringer af skeletter med de patologiske forandringer kan prevalensen af smittede med 

fokal osteolytisk syndrom ikke direkte konkluderes, da sygdommen nok som andre kendte 

knoglepatologiske sygdomme ikke har 100 % knogleinvolvering. De analyser, der indtil nu er 

udført på skeletmateriale med sygdomsforandringerne, viser dog at hyppigheden af læsioner 

ikke er ens hos danske middelalderlige skeletpopulationer med forskellig geografisk 

placering, datering og forskelle i den socioøkonomiske baggrund. Endvidere er læsioner med 

forbindelse til fokal osteolytisk syndrom observeret i tyske forhistoriske skeletter, svenske 

middelalderskeletter, samt muligvis hos amerikanske indfødte dateret til 1600tallet og 

                                                 
5
 Den patologiske natur for syndromet er første gang erkendt af Jesper Boldsen og Ulla Freund i skeletsamlingen ved Syddansk Universitet 

blandt skeletter fra den tidlig middelalderlige ødekirke Nordby beliggende i Viby ved Århus. En registrering af sygdommen i flere 

middelalderlige skeletpopulationer er efterfølgende blevet igangsat, hvilket har dannet grundlag for en beskrivelse af de patologiske 

forandringer (Pedersen , 2008). 
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jordanske skeletter dateret til ca. 3000 f.Kr. (Ortner, 2003: 167-168; Pedersen, 2008; 

Upubliceret registreringsmanual, ADBOU Syddansk Universitet). 

 

TABEL 18: Frekvens og procentvis fordeling af forandringer relateret til FOS 

 

 

 

Primærskeletter blev registreret for FOS læsioner på 17 forskellige knogler. Der er fem (2 

%) individer med mindst én positiv score, heraf er der et barn, en kvinde og tre mænd (se 

tabel 18 og appendiks 2). Der blev ikke registreret nogen FOS læsioner blandt skeletterne 

dateret til vikingetid. 

 

 Barn Kvinde Mand Ubestemmeligt køn Sum 

+ 1 1 3 0 5 

- 73 61 134 6 274 

Sum 74 62 137 6 279 

% positive 1 2 2 0 2 
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Figur 10: Kompression i venstre femur caput 

hos x1563 

Figur 11: Tværsnit på langs af venstre 

femur hos x1563 

3D rekonstruktion skabt på baggrund af 

CT-scanning 

Et muligt tilfælde af kræft  

Blandt individerne dateret til vikingetid er en voksen mand (x1563, 45-55 år) med en 

bemærkelsesværdig cirkulær kompression i højre femur caput. En normal femur har en 

mindre kompression, femur caput fovea, hvor ligamenterne hæfter, men denne kompression 

er langt større og sidder placeret omtrent oven på femur caput (figur 10). Kompressionen har 

en glat overflade og måler ca. 2,4 cm i diameter. Ved at ekstrapolere ud til den formodede 

oprindelige overflade af femur caput opnås en dybde af kompressionen på ca. 1 cm. 

Kompressionens glatte overflade brydes flere steder af små huller videre ind i knoglen.  

 

 

 

For at undersøge forandringen nærmere blev den proximale del af højre femur CT-scannet 

på Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet af vicestatsobducent Peter Mygind Leth. 

Figur 11 viser et tværsnit på langs af knoglen hvor den afrundede kompression, samt en 

yderligere større hulhed under overfladen kan iagttages. Figur 12 viser et tværsnit af femur 

caput set ovenfra, snittet ligger under kompressionens overflade. De mørke områder er 

hulheder under overfladen. Disse hulheder har en glat overflade og strækker sig ca. 1,2 cm ind 

i knoglen målt fra kompressionens bund. Forandringen påvirker altså femur caput i en 

sammenlagt dybde af ca. 2,2 cm. Der er ikke noget usædvanligt at se i venstre bækkens 

acetabulum.  
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Tumor er en betegnelse for en svulst opstået ved ny tilvækst af knogle og er ikke 

nødvendigvis et synonym for kræft. Tumorer kan sidde primært eller sekundært (spreder sig) 

og være god- eller ondartede. Kun ondartede tumorer betegnes som kræft. Der findes ikke 

mange tilfælde af kræft i arkæologiske skeletter, men dette er dog til dels et resultat af 

tilstedeværelse af få gamle individer i forhistoriske og historiske populationer (Waldron, 

2009). 

 

 

 

Det er vanskeligt at diagnosticere en sådan læsion, men der er her formodentlig tale om en 

tumor. Lige under periosten har siddet en væskefyldt cyste og trykket på knoglevævet. 

Tumoren har tilsyneladende ikke sendt metastaser ud i resten af skelettet, men CT-scanningen 

gjorde klart, at den ikke kun har trykket knoglen, men også bredt sig ind i den (figur 12). 

Tumoren er formodentlig primær, men det er uklart hvorvidt den er god- eller ondartet. Hvis 

det er en godartet tumor er det fuldt ud muligt, at manden ikke har oplevet nogen symptomer 

eller været generet af tumoren.  

Det har ikke været mulig at finde andre beskrivelser af tumorer i skeletter dateret til 

vikingetid i Danmark.  

Figur 12: Tværsnit af venstre femur 

caput hos x1563, set ovenfra 

CT-scanning 
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Gigtrelaterede forandringer 

Gigt omfatter de sygdomme der giver smertefulde hævelser af led og kaldes også artritis 

(ledbetændelse). De patologiske knogleforandringer relateret til gigt findes overvejende i 

form af osteoartritis (slidgigt), og i få tilfælde i form af reumatoid artritis (ledegigt). 

Osteoartritis (slidgigt) betegner de nedbrydende ledforandringer i et eller flere led, som er 

alders-, arbejds- eller traumebetinget. Det ses som porøsitet i led og på corpus vertebralis 

(ryghvirvlers flader), dannelse af osteofytter (knogleudvækster) der kan føre til 

sammenvoksninger bl.a. af vertebrae. Og endelig kan osteoartritis ses som nedbrydning af 

brusken i leddene, hvor der som følge opstår en eburnation (blankpolering) hvor knoglen i de 

to ledflader mødes.  

Reumatoid artritis (ledegigt) er en kronisk lidelse hvor der dannes betændelse, især i 

leddenes bindevæv og brusk, der kan føre til deformering og nedbrydning af knoglevævet 

(Aufderheide og Rodríguez-Martín, 1998; Lindskog, 2004; Ortner, 2003). 

 

Alle skelettets større led blev registreret for gigtrelaterede forandringer. Børn blev som 

udgangspunkt ikke registreret.  

 

TABEL 19: Frekvens og procentvis fordeling af gigtrelaterede forandringer 

 

 

29 % af de voksne primærindivider har gigtrelaterede forandringer i knoglerne. Heraf er 30 

% kvinder og 31 % mænd, mens ingen af ubestemmeligt køn har forandringer. Det var muligt 

at registrere 17 individer dateret til vikingetid for gigtrelaterede forandringer og heraf har seks 

individer forandringer (se tabel 19 og appendiks 2). 

     

 Kvinde Mand Ubestemmeligt køn Sum 

+ 19 45 0 64 

- 44 102 10 156 

Sum 63 147 10 220 

% positive 30 31 0 29 
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Diffus idiopatisk skeletal hyperostose (DISH) 

Diffus idiopatisk skeletal hyperostose (DISH) er en ledsygdom uden nogen kendt årsag, 

men genetisk arvelighed og diabetes anses dog som mulige årsagsagenter. Den 

paleopatologiske diagnose af DISH kræver en anteriolateral forbening af mindst fire 

vertebrae (ryghvirvler), dvs. den side af rygraden der vender ind ad mod kroppen og mod 

højre. En patologisk tilstand der i litteraturen ofte beskrevet som ’løbende stearin’. 

Sygdommen må ikke forveksles med pelvospondylit (morbus Bechterew), der ses som en 

symmetrisk og total forbening af de langsgående ligamenter ved rygraden. DISH medfører i 

langt de fleste tilfælde ingen alvorlige symptomer, udover stivhed og uspecifikke smerter i 

ryggen.  

Historiske studier har forsøgt at vise en svag sammenhæng mellem DISH og 

klostervæsenet, i det de forudsætter en højere forekomst af vellevned og dermed diabetes 

blandt munke end i det omgivende samfund (se f.eks. Verlaan et al., 2007). Moderne 

epidemiologiske studier viser, at DISH primært forekommer blandt hvide mennesker i Europa 

og Nordamerika, at den primært forekommer blandt personer i alderen 50-75 år og at den er 

hyppigere forekommende blandt mænd (65 %) end blandt kvinder (35 %) (Leden, 2008; 

Verlaan et al., 2007; http://emedicine.medscape.com/article/388973-overview).  

 

Der er blandt primærindividerne registreret ét enkelt tilfælde af DISH; x1278 har otte 

thorakal vertebrae der er fusioneret anterio-lateralt, hvilket har resulteret i en skæv og 

formodentlig stiv ryg (figur 6). Derudover er ligamenterne 

omkring flere ribbensfæster på sternum og manubrium 

ossificeret (forbenet). Den paleopatologiske diagnose er således 

klar og det er her interessant at bemærke, at x1278 er skelettet 

af en kvinde der døde i alderen 53-68 år. Hun var desuden 

næsten tandløs, og har derfor næppe været overvægtig eller haft 

diabetesproblemer.  

Fra den første etape af Lindegården blev der ligeledes fundet 

et individ med DISH, også en kvinde der døde i alderen 50-70 

år.  

 

Figur 6: DISH med otte stk. thorakal vertebrae 

fusioneret anterio-lateralt hos x1278 

http://emedicine.medscape.com/article/388973-overview
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Ernæringssygdomme 

 

Emaljehypoplasi 

Emaljehypoplasi er en underudvikling eller misdannelse i overfladen af tænders emalje. 

Misdannelsen opstår når et barn, hvor tænderne endnu er ved at dannes, i en periode udsættes 

for stress evt. pga. sygdom eller fejlernæring, og væksten af tænderne kan således stoppes i en 

periode. Emaljehypoplasien ses som en vandret linje der omkranser tandkronen eller som en 

punktering i emaljen, og dens placering i tanden kan fortælle hvor i tanddannelsesstadiet 

barnet befandt sig da stresspåvirkningen forekom, og dermed give en ca. alder. 

 Emaljehypoplasier kan dannes i både mælketænder og blivende tænder, men i takt med at 

børn bliver ældre og taber deres mælketænder forsvinder vidnesbyrdet om emaljehypoplasier 

i den tidligste barndom. Dette aspekt må medtages i en evt. kronologisk analyse af 

emaljehypoplasi. Et individ kan have flere emaljehypoplasier i samme tand svarende til flere 

perioder med stresspåvirkning, eller have flere emaljehypoplasier fordelt på forskellige 

tænder svarende enten til én periode hvor flere tænder blev påvirket samtidig eller flere 

perioder der påvirkede forskellige tænder. Emaljehypoplasier benyttes i en række studier som 

en generel stressindikator, der ikke er relateret specifikt til nogen patologisk tilstand 

(Aufderheide og Rodríguez-Martín, 1998; Lindskog, 2004; Ortner, 2003). 

 

TABEL 21: Frekvens og procentvis fordeling af emaljehypoplasi fordelt på køn 

 

 

Emaljehypoplasi blev her registreret som enten fraværende eller til stede på den blivende 

hjørnetand i venstre side af overmunden. Kronen på den blivende hjørnetand dannes i alderen 

ca. 6 mdr.-7 år og kan altså oplyse om perioder af stress der forekom i denne periode af et 

individs levealder.  

Tabel 21 angiver frekvensfordelingen af individer med emaljehypoplasier fordelt på køn. 

50 % af de individer, hvor det var muligt at registrere emaljehypoplasi er positive for 

 Barn Kvinde Mand Ubestemmeligt køn Sum 

+ 16 21 20 1 58 

- 8 9 40 1 58 

Sum 24 30 60 2 116 

% positive 67 70 33 50 50 
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tilstanden, fordelt således at 67 % børn, 70 % kvinder, 33 % mænd og 50 % ubestemmeligt 

køn har en emaljehypoplasi (appendiks 2).  

Det er påfaldende hvor stor en andel af individerne der er påvirket og tages 

emaljehypoplasierne som et udtryk for befolkningens levevis, børnenes kost og hygiejne 

tegner der sig et generelt billede af en barsk barndom og opvækst. Et billede der stemmer godt 

overens med at skeletterne stammer fra en tid før indførelsen af moderne hygiejne og 

lægebehandling. Mændene ser her umiddelbart ud til at have været mere modstandsdygtige 

end kvinderne, men dette kan også skyldes at mændene var mere skrøbelige og døde allerede 

som drenge, inden en eventuel emaljehypoplasi kunne nå at dannes.  

 

 

Engelsk syge 

Mangel på D-vitaminer medfører engelsk syge hos børn og osteomalaci hos voksne. 

Kroppens egen produktion af D-vitaminer stimuleres ved solens ultraviolette stråling på 

huden og D-vitaminer kan også indtages via fede fisk. Vitamin D er vigtig for kroppen da det 

stimulerer optaget af kalk i tarmene, der i næste led styrer hvorvidt knoglerne får tilført 

tilstrækkelig kalk. Det er især børn i voksealderen der påvirkes, hvilket kommer til udtryk 

som deforme, forkortede og bøjede lemmeknogler, her især i benene der bærer den største 

vægt. Derudover kan der i alvorlige tilfælde forekomme porøse epifuser (ledender), tragtbryst, 

skæv ryg, kvadratisk hovedform og emaljehypoplasier. Diagnosen kan ikke stilles alene på 

baggrund af tilstedeværelsen af emaljehypoplasier. Overlever barnet vil disse manifestationer 

gradvist udlignes (Aufderheide og Rodríguez-Martín, 1998; Bennike, 2008).  

 

Tilfælde af engelsk syge er nærmest ikke forekommende blandt skeletter fra dansk 

middelalder. Det kan til dels forklares med at den katolske kirke i middelalderen dikterede 

lange fasteperioder, hvor befolkningen har indtaget store mængder af fisk og derved fået 

dækket deres D-vitamin behov. Det samme gjorde sig ikke gældende efter reformationen og 

især efter industrialiseringen satte ind steg frekvensen af engelsk syge blandt især fattige børn 

i byerne, der boede i kummerlige, mørke boliger og fik en ensidig kost (Bennike, 2008).  
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Figur 7: Bøjede femora hos x1149, 

forårsaget af engelsk syge 

Der er registreret to individer (x1149 og x1172) med en 

klar diagnose af engelsk syge, samt yderligere to individer 

hvor diagnosen er usikker (se appendiks 1). De to 

individer med en klar diagnose havde begge forkortede og 

svært bøjede ben (figur 7), samt en porøs overflade i 

epifuserne (ledender). Begge individer er dateret til 

efterreformatorisk tid, formentlig 1700tallet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skørbug 

Et mangelfuldt indtag af urter, frugt, grøntsager og råmælk kan give underskud af C-

vitaminer, hvilket vil medføre skørbug. Denne patologiske tilstand medfører bl.a. blødninger i 

lemmeknoglernes benhinder, især i ledenderne. Paleopatologisk kommer det til udtryk som 

periostitis, der er en inflammation af periosten (den ydre membran der omgiver alle knogler), 

der som reaktion danner ny knogle på overfladen. Knogledannelsen ses som en fortykkelse af 

knoglen med en net-lignende struktur. Periostitis vil typisk sidde placeret på 

lemmeknoglernes diafuser, men kan sidde overalt på skelettet (Bennike, 2008).  

Der er flere individer fra Lindegården med tegn på periostitis (se appendiks 1), men da det 

også kan skyldes en lang række af andre sygdomstilstande kan diagnosen skørbug ikke stilles 

alene på denne baggrund. En positiv diagnose vil kræve bevaring af det bløde væv omkring 

lemmeknoglerne eller muligvis kemiske analyser.  
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Frakturer 

Frakturer i knogler kan vidne om ulykker, voldelige hændelser eller kirurgisk behandling. 

Ulykker kan ses ved tilstedeværelsen af ikke-helede og helede brud og frakturer, som dog 

også være forårsaget ved vold. Vold ses bl.a. ved ikke-helede og helede hugspor i 

skeletmaterialet forårsaget af en tynd sværdklinge eller et bredere økseblad eller ved ikke-

helede krakeleringer og helede afrundinger i knoglerne som følge af vold med stumpt 

instrument. Endelig kan kirurgisk behandling ses ved amputationer af lemmeknogler eller 

trepanationer i kraniet. 

 

20 voksne har minimum ét traume, svarende til 7 % af alle voksne. Derudover har et enkelt 

barn et traume (se tabel 20 og appendiks 2).  

 Der er tale om lave traumefrekvenser, hvilket gør en fortolkning vanskelig. Alle traumer 

var delvist eller komplet helede på dødstidspunktet. 

 

TABEL 20: Frekvens og procentvis fordeling af frakturer fordelt på køn 

 

 

 

 

Frakturer blandt børn er ikke hyppige, men x1333, der døde i alderen 5-9 år, har en delvist 

helet fraktur på kraniet. På den venstre parietal, over venstre øre, kan iagttages et minimum 6 

cm langt snit foretaget med et skarpt instrument. Snittet er vinklet fremefter og er højest 

bagtil. På dødstidspunktet stod snittet stadig delvist åbent, men der ses nogen nydannelse af 

knogle både på inder- og ydersiden, hvormed kraniet er blevet fortykket.  

 

 Barn Kvinde Mand Ubestemmeligt køn Sum 

+ 1 7 13 0 21 

- 111 66 163 20 360 

Sum 112 73 176 20 381 

% positive 1 9 7 0 5 
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Figur 8: Delvist ophelet fraktur på 

venstre parietal hos x1333 

Frakturen ses imellem de to pile 

 

 

Frakturens placering ville på et voksent individ stemme overens med et slag mod hovedet 

med et skarpt instrument, som f.eks. et sværd, og derved umiddelbart tolkes som et eksempel 

på vold. Angriberen ville have haft omtrentlig den samme højde som offeret og have angrebet 

forfra, formodentlig med venstre hånd. Denne tolkning besværes i dette tilfælde noget af 

barnets unge alder og dermed manglende højde. Det synes ikke videre sandsynligt at barnet er 

blevet angrebet med et skarpt våben af andet barn på samme højde. Hvilket fremmer en 

tolkning af frakturen som fremkommet ved en ulykke, og altså ikke et tilfælde af vold mod 

barn.  

 

Kunstigt deformerede kranier 

En anden form for traume er kunstigt deformerede kranier. Bevidst deformering af kranier 

kendes fra en lang række kulturer, hvor et af de ældste eksempler er et 45.000 år gammelt 

neandertaler kranie fra Shanidar ørkenen i Irak. De måske mest kendte eksempler kendes fra 

Maya og Inka kulturerne. Barnekranier er bløde og nemme at ændre formen af, hvilket kan 

udnyttes ved hjælp af forskellige redskaber til at presse en bevidst form frem som kraniet 

vokser (Aufderheide og Rodríguez-Martín, 1998). En lignende proces kan også finde sted 

uden det bagvedliggende ønske om bevidst deformering af kraniet, altså en handling der 

medfører en deformation uden at dette var hensigten med handlingen. En mild form heraf 

kendes f.eks. fra i dag hvor små børn der ligger meget på ryggen får et fladt baghoved.  

Blandt primærindividerne er to børn med kunstigt deformerede kranier: x1220 (4,5-6,5 år) 

og x1331 (8,5-10,5 år). Begge individer har en tværgående fordybning på kraniet, placeret 

umiddelbart bag koronal suturen (se figur 9). Hvis fordybningen i stedet havde fulgt koronal 

suturen kunne den have en naturlig årsag, men placeringen bag suturen viser at der i stedet er 

tale om en kunstig deformation. Fordybningen er formodentlig skabt ved en indsnøring af 
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kraniet, f.eks. ved et stramtsiddende hårbånd. Så længe barnet er lille og kraniet dermed blødt 

skal der forbløffende lidt pression til at ændre den naturlige kranieform, og et stramtsiddende 

hårbånd der måske bæres det meste af tiden er nok. Deformationen har derfor formentlig ikke 

været bevidst og den har da heller ikke fremstået tydeligt, da kraniet har været dækket af hår 

og hovedklædning.  

 

Figur 9:Tværgående fordybning placeret bag koronal suturen hos x1331 

 

Fra efterreformatoriske epitafier rundt i Danmarks kirker kendes afbildninger af børn der 

bærer forskellige former for hovedbeklædning. En variant heraf er et løst hovedlin fastgjort til 

et stramt hårbånd, hvilket ville kunne efterlade en lignende fordybning som beskrevet 

ovenfor, hvis det blev båret ofte fra en tidlig alder. Det ene individ x1220 er dateret til 

efterreformatorisk tid og kan således have båret denne form for hovedbeklædning. Det andet 

individ 1331 er dateret til middelalderen og udformningen af hovedbeklædningen er her mere 

usikker, men da de to kranier ligner hinanden har der formodentlig været tale om en lignende 

hovedbeklædning. Epitafierne viser derudover at, bortset fra små spædbørn med kyse, er alle 

børn med denne form for hovedbeklædning piger. Derfor kan det her ganske ekstraordinært 

formodes at x1220 og 1331 er piger.  
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Øvrige knogleforandringer 
 

Arbejdsrelaterede forandringer 

Det liv et individ lever vil uvægerligt afsætte tegn på skelettet og i historiske samfund blev 

en stor del af livet brugt på hårdt og repetitivt manuelt arbejde, gerne fra en ung alder. 

Muskler sidder fæstet på knoglerne og når musklerne bruges trækker de i disse muskelhæfter. 

Intens brug af musklerne vil medføre at muskelhæfterne vokser i størrelse og hæves op fra 

knogleoverfladen. Hvis musklerne i en periode ikke bruges nær så meget, f.eks. pga. 

alderdom eller sygdom, vil muskelhæfterne remodelleres og igen blive mindre. Mænd er 

prædisponeret for store muskler og selv helt unge mænd vil derfor kunne have kraftige 

muskelfæster. Kvinder har derimod sværere ved at udvikle store muskler, og de udvikler 

typisk først markante muskelfæster op i en moden alder efter et hårdt livs arbejde.  

Bestemte repetitive bevægelser vil aktivere bestemte muskelgrupper og flere forskere har 

forsøgt at genfinde og bestemme disse bevægelser eller bevægelsesmønstre i skeletter (f.eks. 

Hawkey og Merbs, 1995). Der er mange mulige fejl vedhæftet en sådan analyse, men det er 

ikke mindre interessant at forsøge at identificere arbejdsmønstre og derved mulige 

erhvervsbeskæftigelser. 

 

En række mandlige individer har nogle meget markante muskelhæfter på især femur 

(lårben) og humerus (overarm), der er kroppens største lemmeknogler og nogle af de knogler 

der belastes mest ved hårdt fysisk arbejde. I et par tilfælde er det langsgående muskelhæfte 

linea aspera posteriort på femur så markeret og hævet at diafusens form er ændret fra at være 

oval til trekantet i tværsnit (x1383 og x1418). Fem individer dateret til middelalderen har på 

femur et knoglefremspring, der ellers ofte associeres med mesolitiske eller neolitiske skeletter 

(x1350, x1383, x1435, x1535 og x1538). Fremspringet sidder placeret på den laterale side af 

femur, på ydersiden af låret. Her fæstes den største af de fire quadricep muskler i låret; vastus 

lateralis musklen (Netter, 2011). Quadricep musklerne bruges især i forbindelse med gang, 

løb, hop og hugsidning. 

Yderligere fem individer har et påfaldende knoglefremspring, ligeledes på femur (x1308, 

x1345, x1435, x1504 og x1535). Knoglefremspringet sidder frontalt på femur og danner en 

bro fra greater trochanter til caput. Knoglen er her dækket af sener der holder hofteleddet på 

plads. Til senerne fæster de fire quadricep muskler og denne knogleforandring må ligeledes 

være relateret til gang, løb, hop og hugsidning (Netter, 2011).  
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Figur 13: De sorte pile angiver en 

forandring på ydersiden af låret, mens 

de hvide pile angiver en forandring på 

overgangen til femur caput 

x1435 

Begge typer forandringer på femur kan forekomme hos samme individ, og må formodes at 

skyldes relaterede, om end ikke nødvendigvis afhængige, bevægelsesmønstre (figur 13).  

Det er svært at tilknytte de ovenstående muskelspor til nogle specifikke erhverv, men 

fællesbetegnende må være at det er erhverv med en hård fysisk belastning af benene. Nogle af 

mændene er stadig teenagere og en enkelt er helt ned til 14-17 år gammel. Femur er hos 

mænd først færdigdannet omkring 19 års-alderen, og hårdt fysisk arbejde i en ung alder, hvor 

knoglerne stadig er under udvikling, vil i højere grad påvirke skelettet end hos 

færdigudviklede voksne. Disse unge mænd har dog påtaget sig en voksen mands arbejdsbyrde 

og må derfor have været regnet for voksne.  

 

 

 

Anormalt tandslid kan forekomme i mange variationer i et skeletmateriale. Fra slid 

fremkommet ved brug af redskaber, såsom en kniv som det ses hos bl.a. eskimoer, slid 

fremkommet ved tildannelse af f.eks. skind og til dekorativt slid som det ses hos bl.a. 

mandlige vikinger fra Sverige (Bennike, 2008). Tandslid fremkommet ved kridtpiberygning 

behandles separat i det følgende kapitel. 

Tre individer viser et bemærkelsesværdig slidmønster med en eller flere ganske små V-

formede fordybninger på fortænderne. Det er en mand i alderen 50-68 år (x1211), samt to 

kvinder henholdsvis i alderen 34-48 år (x1216) og 45-58 år (x1207) (se appendiks 1). Alle tre 

individer er dateret til efterreformatorisk tid. Det har ikke været muligt at finde nogen 

paralleller i litteraturen, men slidsporenes udformning og placering i munden kan tolkes som 

slidspor efter at bide en tynd snor eller tråd over gentagne gange over en længere årrække. 

Det er derfor muligt de har arbejdet inden for tekstilfremstilling, som skræddere og syersker.  
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Flere andre individer viser også et anormalt tandslid, såsom en mand (x1155) der i begge 

sider af munden omkring den første premolar (lille kindtand) har slidt et tilnærmelsesvist 

cirkulært hul i tandrækken. Hullet er for stort til at skyldes kridtpiberygning, og må skyldes at 

en anden, ukendt, cirkulær genstand er blevet holdt i munden (se appendiks 1).  

 

Kridtpiberygning 

Tobakken kom til Europa i kølvandet på Columbus’ opdagelse af Amerika. I Danmark skal 

vi dog frem til 1600-årene, før brugen af tobak for alvor slog igennem. Piberne blev 

importeret fra især Nederlandene, hvor byen Gouda var storproducent. Det var de såkaldte 

kridtpiber, fremstillet af pibeler, som ved brænding bliver hvid. I 1600-årene var tobaksprisen 

høj og pibehovederne små, men senere voksede hovedernes størrelse nærmest i takt med 

prisernes fald. Kridtpiber går let i stykker, så det er en hyppig ting at finde i lag fra 1600- og 

især 1700-årene. Det er ofte det eneste fysiske spor efter tobaksrygning, men flittige rygere 

afsatte sig også spor i tandsættet. 

Ved at bide om pibestilken, blev tænderne slidte, og til sidst var der slebet et kuglerundt 

hul mellem tandrækkerne (figur 14). Blev hullet slidt for stort mindskedes grebet om piben og 

man kunne herefter placere kridtpiben i den anden side af munden og ryge videre i fin stil, 

indtil et hul var slebet også i denne side. For de særligt ivrige rygere kunne piben herefter 

placeres lige midt i munden. I to tilfælde har rygere, som sidste udvej, skubbet piben helt ud 

mod kinden og således fået skabt hele fire cirkelrunde kridtpibehuller i tandsættet. 

 

 

 

 

Blandt primærindividerne er der otte individer med cirkelrunde slidspor i tandsættet, heraf 

har fire ét hul, to har to huller, mens to har fire huller (appendiks 3). Alle hullerne 

Figur 14: Tandsæt med fire kridtpibehuller hos x1019 fra første etape 
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Figur 15: Rygerkvindens kranium i graven 

forekommer hos individer dateret til efterreformatorisk tid og tolkes her som fremkommet ved 

kridtpiberygning. 

 

Rygning har indtil ind i 1900-årene primært været forbeholdt mænd, men at også kvinder 

lod sig friste af tobakken vidner fundet af en kvinde om (x1277). Hendes tandsæt viser hele 

fire huller efter kridtpiber; to huller foran ved fortænderne og et i hver side ved 

hjørnetænderne. Hullet i højre side er i undermunden skubbet lidt længere ud mod kinden og 

må betyde, at hun her har bidt skævt sammen om piben.  

Skelettet var dårlig bevaret med en afskallende overflade på de få bevarede knogler, men 

det var muligt at fastslå kvinden var død i alderen 35-50 år. Hendes højde blev i graven målt 

til 157 cm, hvilket er 3 cm højere end gennemsnittet for Lindegården. Kvindens skelet bærer 

generelle tegn på hårdt fysisk arbejde og en skævt helet fraktur af venstre underben, der må 

have gjort hende halt, vidner om et barsk liv. En begravelse i en fin kiste i Domkirkens 

processionsgang var bekostelig, hvilket viser at hun ikke var uden midler. Trods det noget 

hærgede udseende har hun nok tilhørt byens borgerskab. 

 

 

 

Helt ekstraordinært stod årstallet 1712 at læse i gennembrudt arbejde på kistens låg, og i 

kombination med kvindes alder var det muligt i kirkebøgerne at identificere to mulige kvinder 

der døde i 1712, i den rette alder. Anne Hansdatter (43 år) og Anne Pedersdatter (36 år), 

begge døde 19. marts 1712 og begravet fire dage senere. Den storrygende kvinde hed altså 

Anne og må have været en af disse (Søvsø og Madsen, 2012).  
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Figur 16: Grønfarvning af kranie og 

lidt bevaret hår hos x1278 

Inddrages resultaterne fra første etape opnås et totalt antal på 15 individer med 

kridtpibehuller; syv fra første etape og otte fra den anden. Heraf havde syv individer mere end 

ét hul og i gennemsnit havde de 1,9 huller. Bortset fra kvinden beskrevet ovenfor var de alle 

voksne mænd med en gennemsnitsalder på 42,5 år. Begrænses analysen til individer med 

mere end ét hul stiger gennemsnitsalderen til 45,6 år. Dette er forventeligt da slid på tænderne 

er tidsafhængig og dermed aldersafhængig. Det yngste individ med kridtpibehuller er x1285 

der døde i en alder af ca. 30 år.  

 

Grønfarvning af kranier 

Flere af skeletterne viser spor af en påvirkning med kobber eller kobberholdige metaller, 

f.eks. bronze. Dette kommer til udtryk som en grøn eller grønlig farvning af knoglen, der hvor 

metallet har siddet ind imod kroppen. Kobberfarvning kan f.eks. stamme fra nåle brugt til at 

lukke ligklædet eller holde et hovedlin på plads. Blandt de efterreformatoriske grave findes 

også eksempler på hårbånd og kyser med blomster og rosetter udført i viklet metaltråd af 

forskellig art. Metaller har i nogle tilfælde også bevaret lidt hår eller tekstil. 

Der er registreret i alt 10 individer med en grønfarvning af kraniet og heraf er de otte 

kvinder og to mænd (appendiks 3). Det er således et fænomen der primært, men ikke 

udelukkende, optræder hos kvinder. Sammenholdes disse resultater med gravfundene kan der 

muligvis tegnes et klarere mønster af kønsfordelingen. 
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SAMMENFATNING  

Under anden etape af Lindegårds udgravningen syd for Ribe Domkirke blev der udgravet 

skeletmateriale fra i alt 439 primære individer. Langt hovedparten heraf lå i grave med ét 

individ, men 17 individer lå begravet i dobbeltgrave og en enkelt tre-dobbeltgrav.  

De i alt 300 voksne individer udgøres af 77 kvinder, 186 mænd og 37 voksne af 

ubestemmeligt køn. Dertil kommer 139 børn under 16 år. Gennemsnitalderen for alle 

primærindividerne er 29 år, og udelukkes børnene er den 39 år. Mænd dør med en 

gennemsnitsalder på 38,4 år, mens kvinder i gennemsnit lever 3,1 år længere og opnår en 

gennemsnitsalder på 41,5 år. Børn oplever som forventeligt en meget høj dødelighed, mens 

det er mere overraskende at kvinder opnår en højere gennemsnitsalder end mænd. Den ældste 

person var omkring 72,5 år gammel da han døde, mens de yngste begravede på kirkegården 

sandsynligvis er for tidligt fødte børn, der er død kort tid efter fødslen. 

Den beregnede gennemsnitshøjde for kvinder er 153,0 cm, mens den for mænd er 165,5 

cm. Disse mål stemmer overens med tidligere resultater fra Ribe Gråbrødre (ASR 1050).  

De begravede individer viser tegn på flere forskellige sygdomme. Således har omkring 10 

% været spedalske og fem individer havde FOS. 21 % af alle primærindividerne har 

trepanematose-relaterede forandringer og 36 % har tuberkulose-relaterede forandringer. To 

børn dateret til efterreformatorisk tid viser klare diagnostiske tegn på engelsk syge, og en 

kvinde, ligeledes dateret til efterreformatorisk tid, havde DISH. Af andre sygdomme ses gigt, 

knoglebrud, emaljehypoplasi, caries og tandabscesser. Dertil kommer andre typer af 

knogleforandringer, såsom to børn dateret til efterreformatorisk tid med kunstigt deformerede 

kranier, formentlig forårsaget af at bære et stramtsiddende hovedklæde fra helt ung alder. Og 

endelig slidhuller i tandsættet forårsaget af intensiv kridtpiberygning, hvor otte individer 

dateret til efterreformatorisk tid har fra et til fire kridtpibehuller i tænderne. Helt 

ekstraordinært har også en kvinde kridtpibehuller og det var desuden muligt at genfinde hende 

i kirkebøgerne.  

 

62 individer kunne dateres til vikingetid og en del af analyserne blev begrænset til kun at 

omfatte denne subpopulation. Denne gruppe udgøres af 14 kvinder, 26 mænd, 11 voksne af 

ubestemmeligt køn og 11 børn. Gennemsnitsalderen for alle individerne er 33,3 år. Kvinderne 

dør med en gennemsnitsalder på 38,6 år, mens mænd i gennemsnit lever 2,8 år længere og 

opnår en gennemsnitsalder på 41,4 år. Den ældste person var omkring 57,5 år gammel da hun 
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døde, mens den yngste er død kort tid efter fødslen. Vikingetidsbefolkningen synes at have en 

mere homogen aldersfordeling med færre børn og gamle, sammenlignet med det totale antal 

primærindivider. Dette må tages som udtryk for divergerende bevaringsforhold, et 

fragmentarisk udgravningsfelt og i høj grad kulturelle og sociale forhold i datiden. 

Den beregnede gennemsnitshøjde for kvinder er 150,0 cm, mens den for mænd er 163,4 

cm. I vikingetiden var de voksne individer altså 2-3 cm lavere end i den efterfølgende 

middelalder og efterreformatorisk tid. 

Vikingeskeletterne er dårligere bevaret end de øvrige skeletter, men det er muligt at 

erkende sygdomstegn på flere. Således er 24,3 % spedalske, hvilket er mere end de 8,7 % hos 

de øvrige skeletter, men forskellen er dog ikke statistisk signifikant. Seks individer har gigt-

relaterede forandringer og tre individer har et helet traume; to i en underarm og et centreret 

omkring halebenet. En enkelt mand har haft en tumor, der har efterladt sig en cirkulær 

kompression i højre femur caput. Tumoren var formodentlig primær, men det er uklart 

hvorvidt den var god- eller ondartet. Det har ikke været mulig at finde andre beskrivelser af 

tumorer i skeletter dateret til vikingetid i Danmark.  
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