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INDLEDNING 
December 2010 udgravede den arkæologisk afdeling ved Museum Søn-

derjylland i Haderslev Domkirkepladsen 5, der ligger nord for Domkirken 

i Haderslev. Huset skulle renoveres og laves om til sanglokaler. 

 I middelalderen blev området brugt til kirkegård for domkirken, og i 

1500 tallet bebygget og brugt til latinskole. Det nuværende hus blev 

bygget i 1800 tallet. 

  Udgravningen var på omkring 13 m2, og undergrunden blev kun nået 

et enkelt sted. Ved udgravningen viste det sig, at der under 1800 tals 

huset lå et fundament, formentligt fra den gamle latinskole (museum-

sonderjylland.dk). 

 Udgravningen frembragte bl.a. primærbegravelser og en mængde 

løsfundne knogler. 

Det udgravede humane knoglemateriale præsenteres i denne antro-

pologiske rapport. Skeletmaterialet er analyseret ved ADBOU, Retsmedi-

cinsk Institut, Syddansk Universitet af studerende Pernille Dahl Peder-

sen. Beretningen er udarbejdet på ADBOU og alle billeder er taget af 

Pernille Dahl Pedersen. 
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SKELETMATERIALE 
Skeletmaterialet fra udgravningen er klassificeret efter fundomstændig-

heder, og der er skelnet mellem skeletter fundet in situ i grave og løse 

knogler fundet i gravfyld eller andre kontekstlag. 

Materialet er optaget og nummereret således, at skeletter in situ i 

grave fik tildelt et X-nummer. Løsefundne knogler fra øvrige kontekstlag 

er opsamlet og tildelt et samlet X-nummer for alle kasserne. 

Der er registreret knogler fra 18 in situ-begravelser, og der er optalt 

et minimum på 63 individer i løsfundsknoglerne, hvilket svarer til, at der 

er udgravet rester fra mindst 81 individer. 
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BEVARINGSTILSTAND 

I forbindelse med registreringen af skeletter fundet in situ er bevarings-

graden blevet vurderet i to kategorier: kvantitativ og kvalitativ. 

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. 

 

TABEL 1: Frekvensfordeling og procentvis fordeling af kvantitativ bevaringstil-
stand. 
 

Klassifikation Bevaringsgrad Frekvens Procent 

Begravelse 

1 10 56 

2 7 39 

3 1 5 

Sum 18 100 

 
TABEL 2: Frekvensfordeling og procentvis fordeling af kvalitativ bevaringstil-
stand. 
 

Klassifikation Bevaringsgrad Frekvens Procent 

Begravelse 

1 1 5 

2 12 67 

3 5 28 

Sum 18 100 

 
Det ses, at over halvdelen af skeletterne har en dårlig kvantitativ beva-

ring, mens 39 % er middelbevaret og kun 5 % er godt bevaret. I et en-

kelt tilfælde, x 14, et barn på ca. 12 år, er håret på hovedet bevaret (se 

billedet på forsiden). 

For den kvalitative bevaring er det vurderet, at 2/3 af skeletterne er 

bevaret i middel grad, mens 28 % er godt bevaret og kun 5 % er dårligt 

bevaret. 

Bevaringsforholdene for de enkelte skeletter ses i appendiks 4 og 5. Der 

blev ikke foretaget nogen vurdering af bevaringstilstanden af de løs-

fundne knogler. 
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KØNSBESTEMMELSE 

Køn 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 knoglernes størrelse og morfologi (Brothwell, 1981). 

Kønsbestemmelse, hvis muligt, fortages kun når bækkenet er helt 

sammenvokset i acetabulum (hofteskålen), hvilket hos størstedelen af 

individerne er sket inden 16års alderen (Bass, 1995). 

 

Kønskoder: 

1:  Tydelig mandlig morfologi 

2:  Overvejende mandlig morfologi 

3:  Svag mandlig morfologi 

4:  Køn ubestemmeligt 

5:  Svag kvindelig morfologi 

6:  Overvejende kvindelig morfologi 

7:  Tydelig kvindelig morfologi 

 

Ved registreringen af skeletmaterialet fra Domkirkepladsen 5 angives 

individernes køn som kønskoder efter en skala med syv trin (se 

ovenfor). Ved brug i analyser i rapporten 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 3 angiver fordelingen af køn for de 18 primærindivider. Af de i 

alt 17 voksne individer er 12 kvinder og 5 mænd. Det resterende ene 

individ er et barn. I appendiks 2 ses fordelingen af kønnene. 

 

TABEL 3: Frekvensfordeling og procentvis fordeling af køn for 

primærindivider. 

 
Køn Frekvens Procent 

Barn 1 5 

Kvinde 12 67 

Mand 5 28 

Sum 18 100 
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ALDERSBESTEMMELSE 

Alder hos børn og unge bestemmes ud fra tandudvikling og tandfrem-

brud samt ud fra længden af de lange knogler og ledendernes påvoks-

ning.  

Aldersbestemmelsen hos voksne er imidlertid subjektiv1 og bestem-

mes ud fra en række aldersmarkører i kraniet og bækkenet, samt ved 

en vurdering af de generelle aldersrelaterede forandringer i tænderne og 

det postkranielle skelet (Boldsen et al. 2002). I kraniet vurderes graden 

af sammenvoksning af kraniesuturerne, og i bækkenet vurderes de al-

dersrelaterede forandringer på symphysis pubicus (skambenet) og på 

facies auricularis (ledfladen i bækkenet, hvor de to bækkenskåle og 

korsbenet mødes). Desuden bestemmes alderen ud fra en række foran-

dringer på de lange knogler bl.a femur (lårben) (Tarp 2009). 

Ved registreringen af skeletmaterialet fra Domkirkepladsen 5 tildeles 

hvert individ en minimum alder og en maksimum alder, hvorudfra et 

midtpunkt for alderen beregnes. Disse midtpunkter blev brugt til bereg-

ning af gennemsnitsaldre givet i tabel 4. Individer med et aldersmidt-

punkt under 16 år regnes for børn, mens individer ældre end dette reg-

nes for voksne. 

Gennemsnitsalderen for alle individer er 37,6 år, mens den for voks-

ne individer er 39,1 år. Forskellen i mænd og kvinders gennemsnitlige 

levealder er cirka tre et halvt år, hvor mænd lever længere end kvinder-

ne. 

Standardafvigelserne, dvs. spredningen af de registrerede aldre, er 

stort set ens hos voksne, kvinder og mænd, samt ved alle individer (ta-

bel 4). 

 

                                                
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. Transiti-

onsanalysen kræver bevaring af flere dele af symfysen, facies samt kraniet for at opnå den bedste 

alder. I forbindelse med registreringen af skeletmaterialet fra kirkegården er transitionsanalysen ikke 

inddraget som en del af analysen (Boldsen et al., 2002) 
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Gennemsnitsalderen for alle individer inkluderer både børn og 

voksne, og er derved stærkt afhængig af fertilitet og børnedødelighed i 

et givent samfund. Gennemsnitsalderen for alle individer svarer til den 

forventede gennemsnitlige levetid for et nyfødt barn. Gennemsnitsalde-

ren for hhv. kvinder og mænd svarer derimod til den forventede leveal-

der hvis en person blev 16 år gammel. 

 Børn har mindre kalcificerede knogler end voksne, og derfor bevares 

børn dårligere i jorden. Dette medfører, at børnegrave lettere forsvinder 

eller er sværere at opdage under en arkæologisk udgravning. Det må 

derfor forventes, at antallet af børnegrave har været højere end det, der 

ses i det opgravede knoglemateriale. 
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0	  ≤	  8	   8	  ≤	  15	   15	  ≤	  25	   25	  ≤	  35	   35	  ≤	  45	   45	  ≤	  55	   55	  ≤	  65	  

Køn Antal Gennemsnitsalder Std. afvigelse Minimum Maksimum 

Voksne 17 39,1 10,3 27 60 

Kvinder 12 38,1 10,1 27 60 

Mænd 5 41,5 12,2 30 60 

Alle 18 37,6 12 12 60 

  

TABEL 4: Gennemsnitsalder for voksne, kvinder, mænd og alle primærindivider inklusiv 
 børn. 

FIGUR 1: Histogram over aldersfordeling for primærindivider.  
x-aksen viser alderen i år, mens y-aksen viser frekvensen 
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Ovenstående figur viser aldersfordelingen ved døden for primærindivi-

derne, inddelt i intervaller.  

Da der er forholdsvis få primærindivider, er det svært at sige noget 

generelt om dødeligheden. Mortalitetsprofilen har formodentligt set an-

derledes ud med flere spædbørn og børn da der normalt er en høj døde-

lighed blandt disse, med en faldende dødelighed igennem barndommen.  

Blandt de voksne primærindivider kan en forholdsvis jævn dødelighed 

iagttages for yngre voksne, mens dødeligheden ser ud til at mindskes 

med alderen. Dette tyder på, at dødeligheden er lav blandt ældre, og få 

derfor nåede en højere alder. 

Forskellen i kvinder og mænds procentvise levealder illustreres i figur 

2. Det ses, at der er høj dødelighed blandt både kvinder og mænd i 25-

35 års alderen, mens antallet for begge er faldende jo ældre individerne 

bliver. 

I appendiks 3 ses alderen fordelt på de enkelte skeletter. 
 
 

 

FIGUR 2: Histogram over aldersfordelingen for kvinder (rød) og mænd (blå). 
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PATOLOGI 
 Få sygdomme påvirker knoglerne. Epidemier, f.eks. pest, medfører 

døden så hurtigt, at knoglepatologi ikke kan nå at dannes, og traumati-

ske hændelser kan ramme vitale bløddele og føre til dødsfald uden 

knogleinvolvering. Knoglepatologi kan således sjældent benyttes til at 

konkludere vedrørende dødsårsagen for det enkelte individ. Patologien 

er derimod et godt redskab til at tegne et generelt billede af helbredet 

hos den engang levende befolkning, da de patologiske forandringer, der 

findes i skeletmaterialet, vidner om det liv, det pågældende individ har 

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

Primærindividerne fra domkirkepladsen 5 er registreret for fire pato-

logiske forandringer; syfilis (treponema), spedalskhed, sygdommene 

FOS (fokalt osteolytisk syndrom) og tuberkulose. Kun de to sidstnævnte 

forandringer blev fundet. 

De kendte knogleinvolverende infektionssygdomme har ikke 100 % 

knogleinvolvering, og det er således vanskeligt på baggrund af skelet-

materialet alene at diagnosticere disse sygdomme. Dette gør sig gæl-

dende for de i middelalderen og nyere tid kendte sygdomme spedalsk-

hed, syfilis, tuberkulose samt den nylig erkendte patologiske tilstand 

FOS. 

FOS har derimod et monosymptomatisk udtryk, hvilket vil sige, at 

sygdommen kun viser ét symptom, hvor blot én type knogleforandring 

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 (Pedersen 2009). 

 

Tuberkulose  
 Infektionssygdommen tuberkulose forårsages af to forskellige bakte-

rier; Mycobacterium bovis, der overføres fra kvæg til mennesker bl.a. 

gennem kød- og mælkeprodukter fra kvæg, og Mycobacterium tubercu-

losis der overføres mellem mennesker via bakterier i luften. 

Tuberkuloseinfektionen vil derfor starte i lungerne (Mycobacterium 

tuberculosis) eller et sted i fordøjelsessystemet (Mycobacterium bovis). 

Fra et af disse infektionssteder, den primære infektion, kan bakterierne 

sprede sig til blodbanen og dermed sprede tuberkuloseinfektionen til 

andre organer og væv. Tuberkuloseinfektionen starter altid et sted i det 

bløde væv, og spreder sig først senere til knoglerne. 
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En smittet person kan bære på bakterien i årevis uden at blive syg. 

Sygdommen kan komme i udbrud flere år efter smitte, hvis den smitte-

de oplever en periode med svækket immunforsvar, evt. pga. fejlernæ-

ring 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 forbindel-

se med udviklingen af AIDS hos HIV-smittede. 

I dag involveres knoglerne kun sjældent i forbindelse med tuberkulo-

se, hvilket gør det svært at estimere sygdommens udbredelse i middel-

alderen ud fra skeletmateriale alene. Den er dog langt større end de få 

hundrede tilfælde af individer med den klassiske tuberkuloserelaterede 

forandring ”Pottsk pukkel” (nedbrydning og sammenfald i rygsøjlen), der 

er fundet på verdensplan. De mere almindelige læsioner, der er relateret 

til tuberkulose, ses som makroporøsitet og gradvis nedbrydning af knog-

leenderne, især omkring de store led.  I sjældne tilfælde kan tuberkulo-

seinfektionen i de bløde væv efterlade sig spor i form af lungepanser 

eller pleurapanser, der er forkalkninger af den tuberkuloseforårsagede 

betændelse i lungehinden. Ydermere kan der i forbindelse med lungetu-

berkulose dannes belægninger på indersiden af ribbenene (Aufderheide 

og Rodríguez-Martín, 1998; Ortner, 2003; Jørgensen, 2009; upubliceret 

registreringsmanual, ADBOU, Syddansk Universitet). 

De udgravede skeletter fra Domkirkepladsen 5 blev registreret for tu-

berkulose-relaterede forandringer i facies auricularis (ledfladen i bække-

net, hvor de to bækkenhalvdele og korsbenet mødes), knæ- og albueled 

samt i thoracal og lumbar vertebrae (bryst- og lændehvirvler).  

Et enkelt primærindivid med tuberkulose blev registret. En mand på 

omkring 60, X38, har de karakteristiske tuberkuloserelaterede foran-

dringer i hvirvlerne, som det kan ses på figur 3.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUR 3: Hul i en tho-

racal vertebrae som 

følge af tuberkulose. 

X38. 
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Fokalt osteolytisk syndrom (FOS) 
 Denne patologiske tilstand er nylig erkendt og dette ind til videre kun 

med sikkerhed i dansk middelalderlig skeletmateriale2. Knogleforandrin-

gerne kan forekomme i alle skelettets knogler, og læsionerne findes bå-

de 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 for-

bindelse med FOS kan ellers let forveksles med post mortale forandrin-

ger 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 agent, der ligger bag syndro-

met, eller hvordan syndromet påvirker den smittedes væv og organer. 

Ud fra registreringer af skeletter med de patologiske forandringer kan 

prevalensen af smittede med FOS ikke direkte konkluderes, da syg-

dommen nok som andre kendte knoglepatologiske sygdomme ikke har 

100% knogleinvolvering. De analyser, der indtil nu er udført på skelet-

materiale med sygdomsforandringerne, viser dog at hyppigheden af læ-

sioner ikke er ens hos danske middelalderlige skeletpopulationer med 

forskellig geografisk placering, datering og forskelle i den socioøkonomi-

ske baggrund for de gravlagte. Endvidere er læsioner med forbindelse til 

FOS observeret i tyske forhistoriske skeletter, svenske middelalderske-

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

jordanske skeletter dateret til ca. 3000 f.Kr. (Ortner 2003: 167-168; 

Pedersen, 2009; Upubliceret registreringsmanual, ADBOU Syddansk 

Universitet). 

Et skelet fra Domkirkepladsen 5, x46, blev registreret for FOS læsio-

ner på kraniet (se figur 4 og 5). 

                                                
2  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 Nord-

by 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 foran-

dringer (Pedersen, 2009). 
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Gigtrelaterede forandringer 
 Gigt omfatter de sygdomme, der giver smertefulde hævelser af led, 

og kaldes også artritis (ledbetændelse). De patologiske knogleforandrin-

ger 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 (hvirvellegeme), dannelse af 

osteofytter (knogleudvækster), der kan føre til sammenvoksninger bl.a. 

af vertebrae. Og endelig kan osteoartritis ses som nedbrydning af bru-

sken i leddene, hvorved der opstår en eburnation (blankpolering) hvor 

knoglen i de to ledflader mødes. 

Seks individer på Domkirkepladsen 5, fire kvinder og to mænd, havde 

gigtrelaterede forandringer.  

FIGUR 4: FOS læsioner 

på kraniet.X.46. 

 
FIGUR 5: Forstørret billede af 

FOS læsionerne på kraniet af 

x46. 
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Det tidligere nævnte mand X38, har ebunation på venstre patella 

(knæskal) og på den nederste del af den venstre femur (lårbenet), som 

det kan ses på figur 6. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

En kvinde, x22, har formodentligt som en følge af hendes høje alder, 
50-70 år, tre sammenvoksede thoracale vertebrae (bryst hvivler), som 
det kan ses nedenfor på figur 7. 

 

  

  a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            b 

FIGUR 6: Ebunation 

på venstre patella og 

femur. X38 

 

FIGUR 7: Tre sammenvoksede 

thoracale vertebrae. X22. 
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Frakturer 
Frakturer i knogler kan vidne om ulykker, voldelige hændelser eller ki-

rurgiskbehandling. Ulykker kan ses ved tilstedeværelsen af ikke helede 

og helede brud og frakturer, som dog også kan 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 vil kirurgisk behandling kunne på-

vises ved tilstedeværelsen af amputationer af lemmeknogler eller trepa-

nationer i kraniet. 

Syv voksne, fem kvinder og to mænd, fra Domkirkepladsen 5 har på 

et tidspunkt i deres liv været udsat for en situation, som har givet en 

fraktur på en eller flere knogler. 

X26, en mand omkring 50, har været udsat for et traume, hvor femur 

caput, den øverste del af lårbensknoglen, er dislokeret, og derefter vok-

set skævt på. Der ses ebunation som en følge af traumet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 8: Dislokeret 

femur caput. X26. 
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Den føromtalte x38, har et 

traume på venstre clavicula (kra-

veben), der muligvis har været 

brækket og er vokset skævt sam-

men. På figur 9, ses den højre 

clavicula over den venstre, så for-

skellen i tykkelsen tydeligt frem-

går. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et enkelt løsfund havde et ikke helet hugspor hen over panden, som 

det ses på figur 10 og 11. Da der ingen opheling er, har dette været 

årsag til døden. 

 

  

FIGUR 10: Ikke helet hugspor 

henover panden. Løsfund. 

 

FIGUR 11: Hugspor set skævt oppe 

fra. Løsfund. 

 

FIGUR 9: Højre og venstre 

clavicula, hvor den nederste 

venstre har et traume. X 38. 
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ØVRIGE KNOGLEFORANDRINGER 

 

Kobber 
 En del af skeletterne fra Domkirkepladsen 5, viser spor af en påvirk-

ning af kobberholdige metaller, f.eks. bronze. Dette kommer til udtryk 

som en grøn eller grøn-brunlig farvning der, hvor metallet har siddet ind 

mod kroppen. 

 Kobberaftegninger på knogler ses gerne ved begravelser efter refor-

mationen, hvor gravskikkene ændredes, og de døde blev gravlagt med 

forskellige genstande. Kobberpletterne kan sidde alle steder på skelet-

tet, men især på hovedet, og der hvor der bruges spænder, f.eks. på 

skoene. 

 På billedet nedenfor ses en tydelig kobberaffarvning på kraniet (figur 

12). X14, et barn på ca. 12 år, kan være begravet med en kyse eller 

hue, hvorpå der har været et kobberholdigt metal.  

FIGUR 12: Grønlig farvning på kranie. X 14. 

 



18 
 

LØSFUND 

I forbindelse med udgravningen af Domkirkepladsen 5 blev løsfundne 

knogler fra feltet opsamlet. Som en del af det antropologiske arbejde er 

knoglerne analyseret. 

Løsfund fra samme felt blev registreret samlet, hvilket bestod af op-

tælling af individer, registrering af køn, alder og div. sygdomme. Antal-

let af individer blev optalt ud fra forekomsten af de store knogler, bl.a. 

femur, tibia, humerus og kranie, som var de knogler, der var bedst re-

præsenteret.  

Knoglerne blev inddelt i børn (opdelt i grupperne 0-1 år, 1-7 år, 5-12 

år og 10-18 år), og voksne individer blev inddelt i kvinder og mænd i 

grupperne 15-25 år, 18-40 år og 35+ år. Alderen på individerne vurde-

res ud fra de samme aldersindikatorer, som ved et skelet i en primær 

grav, men også ud fra andre indikatorer. Disse kan være muskelhæfter 

eller andre forandringer i knoglerne, som opstår med alderen. Disse al-

dersindikatorer er ofte mere usikre end dem, der benyttes ved primær-

individer, og af samme grund deles knoglerne ind i aldersgrupper af va-

rierende spændvidde. 

Tabel 6 angiver fordelingen af køn for de 63 individer fra løsfund. Af 

de i alt 53 voksne individer er 24 (38 %) kvinder og 29 (46 %) er 

mænd. De resterende 10 individer (16 %) af de løsfundne individer er 

børn. 

 

TABEL 6: Frekvensfordeling og procentvis fordeling af køn 

for individer fra løsfund. 

 
Køn Frekvens Procent 

Barn 10 16 

Kvinde 24 38 

Mand 29 46 

Sum 63 100 
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Lægges dette tal sammen med antallet af primærbegravelser fås et an-

tal på 81 individer. Dette tal er dog næppe retvisende, da en del af de 

løsfundne knogler kan stamme fra de af primærbegravelserne, der er 

blevet forstyrret. 

 
 

 
 
 
Køn Frekvens Procent 

Barn 11 14 

Kvinde 36 44 

Mand 34 42 

Sum 81 100 

 

  
Tabel 7 angiver fordelingen af køn for samtlige 81 registrerede individer. 

Af de i alt 70 voksne individer er 36 (44 %) kvinder og 34 (42 %) 

mænd. 11 (14 %) af alle individer er børn. 

Blandt de løsfundne knogler sås FOS og tuberkulose, samt en enkelt 

knogle der muligvis havde treponematose (syfilis). De patologiske 

forandringer for FOS og tuberkulose beskrives fra side 11. 

  

 

 

  

Tabel 7: Frekvensfordeling og procentvis fordeling af køn 
for alle individer 
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SAMMENLIGNING OG SAMMENFATNING 
 

Sammenfattende viser registreringen af skeletmaterialet fra Domkir-

kepladsen 5 i Haderslev 18 primærindivider fra begravelser og 63 indivi-

der fra løsfund, i alt 81 individer. 

Forholdet mellem antallet af børn og voksne varierer imellem primær-

individerne og de løsfundne individer, men iagttages de samlet opnås 

sandsynligvis et bedre billede af gravintensiteten og den demografiske 

profil af den oprindelige begravede population. Det samlede skeletmate-

riale viser en fordeling af 14 % børn og 86 % voksne (44 % kvinder og 

42 % mænd). 

Alle primærindividerne har en gennemsnitsalder på 37,6 år, men ved 

overlevelse til voksenalder (minimum 16 år) stiger den for kvinder til 

38,1 år og mænd til 41,5 år. Der er en høj dødelighed blandt både kvin-

der og mænd i 25-35 års alderen, mens antallet for begge er faldende jo 

ældre individerne bliver, hvilket tyder på at få når at blive gamle. Den 

lavere dødelighed blandt alle individer er et naturligt udtryk for en be-

folkning der består af 14 % børn, der trækker alderen ned. 

Blandt primærindividerne blev de to patologiske forandringer Tuber-

kulose og FOS registreret. Der var således et individ med Tuberkulose 

og et individ med FOS. 

Ved udgravningen af Horsens Klosterkirke, der var i brug fra 1536 til 

1856, blev 221 primærindivider registreret. 19 af disse havde Tuberku-

lose, 17 havde FOS og 38 treponematose forandringer (Tarp 2010). Det-

te giver et billede af de forskellige sygdommes udbredning, hvis et bre-

dere udsnit af befolkningen var repræsenteret på Domkirkepladsen 5 i 

Haderslev. 

Ved udgravningen af Horsens Klosterkirke var der ligeledes 44 indivi-

der med spedalskhedsrelaterede forandringer. Det er dog ikke sandsyn-

ligt at alle disse individer havde spedalskhed, da sygdommen næsten 

var udryddet i starten var 1500 tallet, grundet de 31 Skt. Jørgensgårde, 

spedalskhedshospitaler, der var spredt rundt i Danmark (ibid.). Dette 

stemmer ligeledes overens med de manglende fund af spedalskhed på 

Domkirkepladsen 5. 
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APPENDIKS 1: skeletliste 

X-‐nr	   G-‐nr	   Køn	   Alder	  
min	  

Alder	  
max	  

Alder	  
mean	  

Kvant.	  
bevaring	  

Kval.	  
bevaring	   Hypoplasi	   Lårbens-‐

længde	  
Ledfor-‐

andringer	   Fraktur	  

13	   13	   6	   30	   40	   35	   1	   2	   	   	   0	   1	  
14	   14	   4	   11	   13	   12	   2	   2	   0	   365	   0	   0	  
15	   15	   6	   32	   42	   37	   1	   2	   	   	   0	   0	  
17	   17	   7	   25	   32	   27	   2	   3	   	   	   0	   0	  
18	   18	   2	   25	   35	   30	   1	   3	   	   	   0	   0	  
22	   22	   7	   50	   70	   60	   1	   2	   	   	   1	   0	  
25	   25	   6	   22	   40	   31	   1	   1	   	   	   0	   0	  

	  	  26	   26	   1	   40	   55	   47,5	   1	   3	   	   	   1	   1	  
	  	  27	   27	   2	   35	   45	   40	   1	   2	   	   	   0	   0	  
35	   35	   6	   40	   50	   45	   1	   2	   	   	   1	   1	  
36	   36	   6	   42	   52	   47	   2	   2	   	   	   0	   0	  
37	   37	   7	   35	   45	   40	   2	   3	   	   409	   1	   1	  
38	   38	   1	   50	   70	   60	   2	   2	   	   427	   1	   1	  
41	   41	   6	   22	   32	   27	   1	   2	   	   	   1	   1	  
43	   43	   7	   28	   35	   31,5	   2	   2	   	   	   0	   0	  
44	   44	   7	   27	   34	   30,5	   2	   2	   	   442	   0	   0	  
45	   45	   6	   42	   50	   46	   1	   2	   	   	   0	   1	  
46	   46	   1	   25	   35	   30	   3	   3	   0	   439	   0	   0	  
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APPENDIKS 2: kønsfordeling  
X-numre 
 
 
 
Børn	   	   	  
14	   	   	  
 
 
 
Kvinder	   	   	  
13	   25	   41	  
15	  	   35	   43	  
17	  	   36	  	   44	  
22	  	   37	  	   45	  
 
 
 
Mænd	   	   	  
18	   27	   46	  
26	  	   38	   	  
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APPENDIKS 3: aldersfordeling  
X-numre 
 
 
 

 

8	  ≤	  15	  år	   	   	  
14	   	   	  
 

 

25	  ≤	  35	  år	   	   	  
17	   41	   44	  
18	   43	   46	  
25	   	   	  
 

   

35	  ≤	  45	  år	   	   	  
13	   27	   37	  
15	   	   	  
 
 
 
45	  ≤	  55	  år	   	   	  
26	   36	   45	  
35	   	   	  
 
 
 
55	  ≤	  65	  år	   	   	  
22	   38	   	  
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APPENDIKS 4: kvantitativ bevaring 
X-numre 
 
Under	  1/3	   	   	  
13	   25	   35	  
15	   26	   41	  
18	   27	   45	  
22	   	   	  
 
 
 
Mellem	  1/3	  og	  2/3	   	   	  
14	   37	   43	  
17	   38	   44	  
36	   	   	  
 
 
 
Over	  2/3	   	   	  
46	   	   	  
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APPENDIKS 5: kvalitativ bevaring 
X-numre 
 
Under	  1/3	   	   	  
25	   	   	  
 
 
 
Mellem	  1/3	  og	  2/3	   	   	  
13	   27	   41	  
14	   35	   43	  
15	   36	   44	  
22	   38	   45	  
 
 
 
Over	  2/3	   	   	  
17	   26	   46	  
18	   37	   	  
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APPENDIKS 6: ledforandringer 
X-numre 
 
Ledforandringer	   	   	  
22	   35	   38	  
26	   37	   41	  
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APPENDIKS 7: frakturer 
X-numre 
 
Frakturer	   	   	  
13	   37	   41	  
26	   38	   45	  
35	   	   	  
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APPENDIKS 8: Patologi 
X-numre  
 
FOS	   	   	  
43	   	   	  
 
 
Tuberkulose	   	   	  
38	   	   	  
 
 
 
 


