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INDLEDNING 

I perioden 6. august - 14. november 2014 foretog Arkæologi Vestjyl-

land, ARKVEST, en udgravning af Varde Torv i forbindelse med anlæg-

gelsen af ny belægning på det tidligere parkeringsområde (figur 1).  

Fra de arkæologiske forundersøgelser vidste arkæologerne, at cirka en 

tredjedel af udgravningsområdet på Varde Torv dækkede Sct. Jacobis 

gamle kirkegård, og det var derfor forventeligt at finde en del grave. Det 

fundne skeletmateriale under forundersøgelsen, i april 2015, var i mid-

lertidig så dårligt bevaret, at ARKVEST besluttede at tilknytte en biolo-

gisk antropologi, undertegnede, til at foretage basale feltregistreringer 

af det fundne skeletmateriale på den egentlige kirkegårdsudgravning i 

efteråret. 

 

 

 

 

 

I appendiks 1 ses alle plantegninger fra kirkegårdsudgravningen. 

Kirkegårdsudgravningen  

Den 15. september 2014 begyndte den egentlige udgravning af kirke-

gårdsområdet. I den forløbne måned havde arkæologerne fra Arkæologi 

Vestjylland udgravet den østligste del af torvet, udenfor kirkegården. Og 

i dagene optil d. 15. september havde arkæologerne, med rendegraver 

fjernet den gamle parkeringsbrolægning og dens befæstning, skovlet 

fladen i hånden og opmålt den nordligste del af kirkegårdsfeltet med 

Figur 1: Varde torv, anno 2010, med udgravnings-

området indtegnet – på det indsatte kortudsnit fra 

1797 ses det, at Sct. Jacobis kirkegård dækker cirka 

en tredjedel af udgravningsområdet. Digitalisering: 

Lars Christian Bentsen, ARKVEST  
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totalstation (tegning T6–T7). Den sydlige del af kirkegårdsområdet, syd 

for Sct. Jacobis apsis, blev først åbnet d. 22. oktober, da dette område 

indtil da fungerede som adgangsvej for entreprenørens maskiner (teg-

ning T8-T13). 

 

Hele kirkegårdsfeltet var, som ved mange bygravninger, gennemskå-

ret af kabelgrøfter og diverse moderne forstyrrelser, så kun få grave var 

uforstyrret. Under hele udgravningen blev der brugt et fortløbende regi-

streringssystem bestående af A- (Anlægsnumre), G- (Gravnumre) og X-

numre (Fundnumre). Alle grave blev ved genkendelse i fladen numme-

reret og opmålt med totalstation, hvorefter de blev udgravet strategra-

fisk, for at sikre eventuelt dårligt bevaret skeletmateriale. Hver grav fik 

desuden udfyldt et gravskema og ved fund af skeletmateriale, fik dette 

et x-nr.  

 

I alt blev der registreret 108 grave, 71 i nordfeltet og 37 i sydfeltet. 

Hverken under forundersøgelsen i april eller den egentlige udgravning i 

efteråret blev der fundet spor af kirkegårdens fysiske afgrænsning, men 

gravene respekterede alle den afbillede grænse på kortudsnittet (figur 

1). De fleste grave var orienteret øst-vest, selvom der var enkelte grave 

ud for apsis der hældede i en vinkel på ca. 45 grader (tegning T7). I 

nordfeltet blev alle registrerede grave udgravet, mens der i sydfeltet 

blev efterladt en del grave, da de ikke var truet af anlægsarbejdet. I 

sydfeltet blev der derfor primært registreret og udgravet grave med 

synlige spor af kister og /eller skeletmateriale i fladen.  

I nordfeltet var der 19 grave (27%) med spor af kiste i form af træ, 

kisteaftryk, kistenagler, diverse kistebeslag og – håndtag, mens der var 

mindst 26 grave med spor af kiste i sydfeltet (70%). Seks af gravene 

med kistespor havde endvidere bevarede rester af kisteplader (23%). 

 

Som ventet var der en del dårligt bevaret skeletmateriale og tomme 

grave, især i den nordlige del af kirkegårdsfeltet. Dette kan udover de 

sædvanlige bevaringsbetingelser og den sandede jord i Varde skyldes, 

at der har været både busterminal og parkeringsplads på området, samt 

at den sydlige del af området også var adgangsvej for de tunge entre-

prenørmaskiner, såsom rendegraver og dumper. Mange skeletter, der så 

hele ud i graven, splintrede under optagelsen. Endelig manglede der 
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også ca. 60 cm jord fra kirkens fundament og ned til torvets nuværende 

overflade. Jord, der formentlig er fjernet i forbindelse med kirkens om-

bygning, kirkegårdens nedlæggelse og torvets anlæggelse i 1809 

(Bentsen L. C., 2014). 

 

I denne antropologiske rapport præsenteres registreringer og analy-

ser foretaget på det humane skeletmateriale, der blev fundet i forbindel-

se med udgravningen.  
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SKELETMATERIALE 

 

Skeletmaterialet fra Varde Torv er klassificeret efter fundomstændighe-

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

knogler fundet i gravfyld og løse knogler fundet på tværs af kontekstlag. 

 

I alt blev der fundet 108 grave under udgravningen af Varde Torv, 

hvoraf der blev fundet in situ skeletter i 75 (69%). De øvrige grave var 

enten tomme (25 stk, 24%) eller blev ikke udgravet (8 stk, 7%) (Bent-

sen, 2015). 

 

I denne rapport er der registreret in situ skeletter fra 70 begravelser, 

og der er optalt et minimum på 69 individer i løsfundsknoglerne, hvilket 

svarer til, at der er udgravet rester fra mindst 139 individer. Fem grave 

med in situ skeletter blev ikke hjemtaget, da skeletmaterialet var for 

dårligt bevaret. Feltregistreringen for disse skeletter er ikke medtaget i 

denne rapport. Generelt er alle registreringer og analyser kun baseret 

på de fundne in situ skeletter. 

 

I appendiks 2 ses en kort informationsoversigt over alle in situ skeletter. 

 

Til sidst i denne rapport gives en kort gennemgang af løsfundene fra 

udgravningen på Varde Torv – herunder også indleveret skeletmateriale 

fra VAM 1865. Skeletmaterialet fra VAM1865 blev fundet under somme-

rens opretning af den nordlige kirkegårdsmur rundt om ”Vardes Gamle 

Kirkegård” (1809-1926). Dette skeletmateriale, VAM1865, tilhører med 

al sandsynlighed også Sct. Jacobis oprindelige kirkegård, da ”Vardes 

Gamle Kirkegård” overlapper denne (figur 2). 

   

Begge skeletmaterialer, VAM1869 & VAM1865, er analyseret ved AD-

BOU, Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet af cand.scient. Louise 

Vigen Jørgensen  
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Figur 2: Kort fra 1805 med den oprindelige kirkegård omkring kirken samt forslag til kir-

kegårdens flytning og indretning af ”Vardes Gamle Kirkegård”. Kilde: Danmarks kirker – 

Varde SCT. JACOBI KIRKE.   
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BEVARINGSTILSTAND 

I forbindelse med registreringen af in situ skeletterne er bevaringsgra-

den blevet noteret i to kategorier: kvantitativ og kvalitativ. Der blev ikke 

fortaget nogen vurdering af bevaringstilstanden af de løsfundne knogler 

 

Den kvantitative bevaringsgrad består af 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. Score 1 er et dår-

ligt bevaret skelet, 2 er et middel bevaret skelet og 3 er et godt bevaret 

skelet. 

 

Bevaringsgrad Kvantitativt Kvalitativt 

1 47 30 
2 18 24 
3 5 16 

Sum 70 70 

Tabel 1: Antallet af skeletter fordelt efter bevaringsgrad – kvantitativt og kvalitativt. 

 

Tabel 1 viser, at der kun var få hele skeletter i de registrerede grave 

(7%) på Varde Torv, idet hovedparten af skeletmaterialet består af ske-

letter hvor under 1/3 af skelettet er bevaret (67%). Kvalitetsscoren vi-

ser dog at, selvom 42 % af skeletter er dårligt bevaret, så er der flere 

godt bevarede skeletter end ”hele” skeletter. Så selvom mange af gra-

vene og skeletterne var skåret af moderne nedgravninger og kabelgrøf-

ter, så blev 22 % kategoriseret som ”godt bevaret”. 

 

Bevaringsforholdene for de enkelte skeletter ses i appendiks 3 og 4. 
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KØNSBESTEMMELSE 

Køn vurderes ud fra en række kønsindikatorer i kraniet, bækkenet samt 

de postkranielle skelet. I kraniet vurderes morfologien af øjenbrynsbu-

en, 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 stør-

relse og morfologi (Boldsen et al., 2002; Brothwell, 1981). 

Kønsbestemmelse, hvis muligt, fortages kun, når bækkenet er helt 

sammenvokset i hofteleddet, hvilket hos de fleste sker i 16 årsalderen - 

typisk lidt tidligere his piger end hos drenge (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 Varde Torv angives indivi-

dernes 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, 6 og 7 er 

“kvinde” og børn har fået kønskoden 0. 

 

Køn Antal Procent 

Mænd 17 24 

Kvinder 20 29 
Børn 11 31 

Ubestemmeligt køn 22 16 

Sum 70 100 

Tabel 2: Frekvens- og procentvis fordeling af køn for skeletterne 

Tabel 2 viser fordelingen af køn for de 70 skeletter fundet in situ. Af 

de i alt 59 voksne individer kan kønnet med sikkerhed bestemmes hos 

37 individer, heraf er 20 kvinder og 17 mænd. De resterende 22 voksne 

har ubestemmeligt køn og 11 individer i det udgravede område er børn. 
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I appendiks 5 ses fordelingen af mænd, kvinder, børn og ubestemt køn. 

 

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 visuel og bestemmes 

ud fra en række aldersmarkører i kraniet og bækkenet samt ved en vur-

dering af de generelle aldersrelaterede forandringer i tænderne og det 

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

sammenvoksningen 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, blandt andet femur (lårben) (Tarp, 2009). 

Ved registreringen af skeletmaterialet fra Varde Torv tildeles hvert indi-

vid en minimum alder og en maksimum alder, hvorudfra et midtpunkt 

for alderen beregnes. Disse midtpunkter benyttes til beregningen af 

gennemsnitsalderen på kirkegården og er angivet i tabel 3. Individer 

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

med alderen 16 eller derover regnes for voksen. 

 

Køn Antal Gennemsnitsalder Std. afvigelse Minimum Maksimum 

Mænd 17 38 11,86 17 65 

Kvinder 20 40,3 9,78 19 59 

Voksne 59 37,8 11,16 16,5 65 

Børn 11 8,3 4,62 0 15,5 

Alle 70 31,2 14,95 0 65 

  Tabel 3: Gennemsnitsalderen for mænd, kvinder, voksne og børn 

 

Gennemsnitsalderen for alle in situ skeletterne fra Varde Torv er 31,2 

år, mens den for voksne individer er 37,8 år. Mænd dør med en gen-

nemsnitsalder på 38 år, mens kvinder i gennemsnit lever 2,3 år længere 

og opnår en gennemsnitsalder på 40,3 år. Standardafvigelserne, dvs. 

spredningen af de registrerede aldre, er stort set ens hos voksne, kvin-

der og mænd, hvorimod den for alle individer er lidt større.  

 

Gennemsnitsalderen for alle individer inkluderer både børn og voksne 

og er derved stærkt afhængig af fertilitet og børnedødelighed i et givent 

samfund. Hvis der fødes mange børn, vil der også dø mange børn, og 
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gennemsnitsalderen vil følgelig være lav. Gennemsnitsalderen for alle 

kan derfor udtrykkes som en forventet levealder ved fødsel. Skeletmate-

rialet fra Varde Torv kan ikke dateres præcist, men det er ikke usand-

synligt, at de fleste skeletter blev begravet i perioden 1665 til 1775, 

hvor den forventede levealder ved fødslen var mellem 30-40 år (Johan-

sen 2002), hvilket svarer fint til den udregnede gennemsnitsalder i tabel 

3.  Gennemsnitsalderen for voksne inkluderer derimod udelukkende in-

divider, der har overlevet til deres 16. leveår og påvirkes derfor ikke i 

samme grad af fertilitet og børnedødelighed. Individer, der overlever 

deres 16 år, har derfor en forventet levetid på 37,8 år mod den forven-

tede levetid ved fødslen på 31,2 år. De to gennemsnitsaldre udtrykker 

altså ganske forskellige ting, hvilket er vigtigt at erindre, hvis man øn-

sker at sammenligne forskellige befolkninger. 

 

 

Figur 3: Aldersfordelingen for skeletterne fra Varde Torv 

 

Figur 3 illustrerer fordelingen af skeletternes alder ved døden, og der 

kan iagttages en høj dødelighed for gruppen af ældre teenagere (15≥20 

år). Teenagealderen er ellers den periode i livet med den laveste døde-

lighed. Dette kan kun forklares med en stigning i den tilfældige dødelig-

hed, altså døden som følge af ulykke eller sygdom. Det er derfor sand-

synligt at teenagerene er døde som følge af en af periodens mange epi-

demier – fx kopper eller kolera. Til gengæld er børnedødeligheden ret 

lav. Normalt ville børnedødeligheden ligge på 20-30 % og ikke ca. 8 % 

som i skeletmaterialet fra Varde Torv. Den lave dødelighed skyldes dog 
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primært manglende bevaring af børneskeletterne, og er ikke tegn på en 

ændring af børnenes dødelighed. For de andre aldersgrupper er dødelig-

heden helt normal med stigende dødelighed fra slutningen af 20’erne til 

den største dødelighed i 30-45 årsalderen, hvor også skeletternes gen-

nemsnitsalder ligger (tabel 2). Fra 50 årsalderen falder dødeligheden 

igen, og den ældste er formentlig død, da han var ca. 65 år gammel. 

 

I appendiks 6 ses skeletternes aldersfordeling. 
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PATOLOGI 

Få sygdomme påvirker knoglerne. Epidemier fører til døden så hurtigt, 

at knoglepatologi ikke kan nå at dannes, og traumatiske hændelser kan 

ramme vitale bløddele og føre til dødsfald uden knogleinvolvering. Knog-

lepatologi kan således sjældent benyttes til at konkludere vedrørende 

dødsårsagen for det enkelte individ. Patologien er derimod et godt red-

skab 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 en-

de har ført til døden. Forandringerne vil dermed samlet set kunne bidra-

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

Skeletterne fra Varde Torv er registreret for en række knogleforandrin-

ger, der knytter sig til tre forskellige kroniske sygdomme - spedalskhed, 

tuberkulose og treponematose (syfilis). Derudover registreres gigtrelate-

rede forandringer, frakturer og emaljehypoplasier.  

 

I appendiks 1 og 7 ses skeletternes patologi.  

Spedalskhed 

Infektionssygdommen spedalskhed forårsages af bakterien Mycobacteri-

um leprae. Sygdommen fandtes i Danmark og Sverige i tidlig romersk 

jernalder omkring det 1. årh. e.v.t. (Boldsen, 2007). Analyser på skan-

dinavisk skeletmateriale indikerer, at sygdommen var udbredt omkring 

år 400 e.v.t. dog formentlig med mindre prævalens end i middelalderen 

(Arcini og Artelius, 1993), hvor spedalskhed havde en stor udbredelse. 

Fra midten af 1200-tallet oprettedes Skt. Jørgensgårde, der var spe-

dalskhedshospitaler, hvor man forsøgte at isolere de syge. Isoleringen af 

de syge var et effektivt middel, og sygdommen var, i begyndelsen af 

1400-tallet, hvor der fandtes i alt 31 hospitaler af denne type i Dan-

mark, næsten udryddet i de større byer, mens den forsat var udbredt på 

landet.  

Skeletforandringerne 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; i hånd- og 

fodknogler, der deformeres og nedbrydes samt i fibula (lægben), hvor 

der dannes exostoser og sker fortykkelse af knoglen, da der dannes eks-

tra periosteal knoglebelægning. Tibia (skinneben) kan inficeres sekun-
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dært, hvor der dannes forandringer på ydersiden (Aufderheide og 

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

 

17 udaf de 70 in situ skeletter fra Varde Torv kunne registreres for spe-

dalskhed – de øvrige var enten for dårligt bevaret til scoring eller mang-

lede de knogler, der registreres for spedalskhed. Af de 17 skeletter det 

var muligt at registrere, var der ingen knogleforandringer der kunne 

skyldes spedalskhed.  

Tuberkulose 

Infektionssygdommen tuberkulose forårsages af to forskellige bakterier; 

Mycobacterium bovis, der overføres fra kvæg til mennesker blandt andet 

gennem mælkeprodukter fra kvæg, og Mycobacterium tuberculosis der 

overføres mellem mennesker. De to bakterier giver begge sygdommen 

tuberkulose, men for Mycobacterium bovis starter infektionen i fordøjel-

sessystemet, hvorimod infektionen udspringer i lungerne med Myco-

bacterium tuberculosis. Et sundt og rask menneske kan leve med tuber-

kulose i flere år, men hvis individets sundhedstilstand svækkes kan tu-

berkulose komme i udbrud og brede sig til 

andre væv og organer. Dette sker oftest på 

grund af fejlernæring eller smitte med an-

dre sygdomme.  (Aufderheide og 

Rodríguez-Martín, 1998; Ortner, 2003; 

Upubliceret registreringsmanual, ADBOU, 

Syddansk Universitet). Tuberkulose har i 

løbet af de senere år haft en tiltagende ud-

bredelse især i den fattige del af verden, 

hvor den er en følgesygdom i forbindelse 

med udviklingen af AIDS hos HIV-smittede. 

Tuberkulose fører sjældent til involvering af 

skelettet, hvilket gør det svært at estimere 

sygdommens udbredelse i middelalderen ud 

fra skeletmateriale alene. Tuberkulose ses i 

skelettet som nedbrydning og sammenfald i 

ryghvirvlerne, der skaber en pukkel i ryg-

gen, og makroporøsitet i knoglerne, især i 

de store led (figur 5). Knogleinvolvering i 

Figur 4: Tuberkuloserelaterede forandringer 

på h. facies auricularis - ru overflade, fordyb-

ning og huller (pil). Fra individ X186, G53 (M, 

27-37 år) Foto: Louise Vigen Jørgensen 
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Figur 5: Ophelet makroporøsitet på h. lårbens-

hoved (pil),  X279, G96 (K, 54-59 år). Foto: 

Louise Vigen Jørgensen 

forbindelse med tuberkulose i lungerne forekommer sjældent, men kan 

ses som dannelse af lungepanser eller pleurapanser, der er forkalknin-

ger af betændelse i lungehinden om lungerne. Ydermere 

kan der i forbindelse med tuberkulose i lunger-

ne dannes belægninger på indersiden af 

ribbenene (Aufderheide og Rodríguez-

Martín, 1998; Ortner, 2003; Upublice-

ret registreringsmanual, ADBOU 

Syddansk Universitet). 

In situ skeletterne blev registreret 

for tuberkulose-relaterede foran-

dringer på facies auricularis (led-

fladen i bækkenet, hvor de to 

bækkenskåle og korsbenet mø-

des – se figur 4), de thoracale og 

lumbare vertebrae (bryst- og 

lændehvirvler) samt knæets led-

flader.  

 

Kun 15 skeletter fra Varde Torv kunne registreres for tuberkulose, da de 

øvrige skeletter enten var for dårligt bevaret til scoring eller manglede 

de knogler, der bruges til registreringen af tuberkulose. Af de 15 skelet-

ter der kunne registres for tuberkuloserelaterede knogleforandringer 

havde seks skeletter mindst én positiv score (figur 4). Tre skeletter hav-

de to eller flere positive. En enkelt tuberkuloserelateret forandring kan 

have mange årsager, men flere forandringer (og gerne bilateral) tyder 

på at individet vitterligt led af tuberkulose. De tre skeletter med mere 

end én positiv score var alle kvinder. 

 

Tuberkulose Mænd Kvinder Alle 

- 4 5 9 
+ 1 5 6 

Sum 5 10 15 

Tabel 4:Fordelingen af skeletter med minimum én tuberkuloserelateret knogleforandring.  
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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 mikroorganis-

mer, som ved mutation har ændret sig fra den oprindelige treponema-

bakterie. 

Sygdommen er begrænset forskelligt geografisk, klimatisk og sociokul-

turelt og forårsager hermed 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 ken-

der i Danmark fra slutningen af middelalderen of frem. Dog er flere teo-

rier blevet fremsat angående oprindelsen af syfilis, og der er således 

usikkerhed om syfilis’ tilstedeværelse i Europa og Danmark i slutningen 

af middelalderen og frem til midten og slutningen af 1500-tallet.  (Auf-

derheide og Rodríguez-Martín, 1998; Ortner, 2003).  Denne usikkerhed 

betyder at betegnelsen treponematose vil blive benyttet i rapporten, om 

de patologiske forandringer med relation til syfilis, som registreres i ske-

letmaterialet. 

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

hvor bakterien skiftevis er aktiv og inaktiv. Skelettet menes at blive på-

virket i 1,5-20 % af syfilistilfældene, og af disse udgør forandringer i 

kraniet, omkring næsehulen samt skinnebenene ca. 70%.  

Knoglepatologien viser sig i kraniet som dybe afrundede læsioner, der 

ligner ormehuller samt mindre dybe læsioner, der har stjerneform. I 

sygdommens hvileperiode 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 skinnebenet, der får den såkaldte sabel-

form, og skinnebenssår kan dannes. Ydermere påvirkes især lægbenet, 

lårbenet, nøglebenet, overarmsknoglen, spolebenet og albuebenet, men 

stort set alle postkranielle knogler kan vise sygdomsrelaterede foran-

dringer (Aufderheide og Rodríguez-Martín, 1998; Ortner, 2003; Upubli-

ceret registreringsmanual, ADBOU Syddansk Universitet). 

23 Skeletter fra Varde Torv kunne registreres for treponematose, og kun 

et skelet, x232, G80 (M, 37-55 år), udviste svage treponematoserelate-

rede forandringer på skinnebenene. 
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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 (leddegigt). 

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), dan-

nelse af osteofytter (knogleudvækster), der kan føre til sammenvoks-

ninger bl.a. af vertebrae. Endelig kan osteoartritis ses som nedbrydning 

af brusken i leddene, hvorved der opstår en eburnation (blankpolering) 

hvor knoglen i de to ledflader mødes. 

Reumatoid artritis (leddegigt) er en kronisk lidelse, hvor der dannes 

betændelse, især i leddenes bindevæv og brusk, der kan føre til defor-

mering og nedbrydning af knoglevævet 

(Aufderheide & Rodríguez-Martín 

1998; Lindskog 2004; Ortner 

2003). 

 

25 Skeletter fra varde 

Torv kunne registreres for 

ledforandringer og heraf havde ti skelet-

ter gigtrelaterede forandringer i skuld-

ren, hoften eller knæene (tabel 5). 

Læsionerne skyldtes slidgigt (osteo-

artritis) og fem af individerne havde 

sågar nedbrudt brusken flere steder, 

således at ledenderne fik et blankpo-

leret område (figur 6).   

Gigt. Mænd kvinder Bøn Ubestemt. Alle 

- 6 6 2 1 15 
+ 3 2 0 1 6 

Eburnation 0 4 0 0 4 

Sum 9 12 2 2 25 

Tabel 5: Fordelingen af skeletter med gigtrelaterede forandringer 

  

Figur 6: Eburnation (pile) i v. albue 

og håndled, X241, G77 (K, 45-60 

år). 

Foto: Louise vigen Jørgensen 
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Figur 8: Helet fraktur på højre kra-

veben (øverst). Bruddet er vokset 

pænt, men skævt, samme (pil). Ne-

derst er det normale venstre krave-

ben, X279, G96 (K, 54-64 år). Foto: 

Louise Vigen Jørgensen 

Frakturer 

Frakturer i knogler kan vidne om 

ulykker, voldelige hændelser 

eller kirurgisk behandling. 

Ulykker kan ses ved tilste-

deværelsen af ikke hele-

de og helede brud og 

frakturer, som dog 

også kan være forårsaget 

ved vold. Vold ses bl.a. 

ved ikke-helede og helede 

hugspor i skeletmateria-

let forårsaget af en tynd 

sværdklinge eller et bre-

dere økseblad eller ved ikke-helede krakeleringer og 

helede afrundinger i knoglerne som følge af vold med 

stumpt instrument. Endelig vil kirurgisk behandling kunne påvises ved 

tilstedeværelsen af amputationer af lemmeknogler eller trepanationer i 

kraniet.  

 

39 Skeletter fra 

Varde Torv kun-

ne registreres for 

traumer hvoraf 

otte skeletter 

havde helede 

brud på enten 

kranie (figur 7), 

arme (figur 8), ben eller ribben (tabel 6). 

 

Frakturer Mænd Kvinder Børn Ubestemt Alle 

- 7 14 2 2 25 
+ 5 3 0 0 8 

Sum 12 17 2 2 33 

Tabel 6: Fordeligen af skeletter med frakturer 

 

 

 

 

Figur 7: Kraniefragment 

med helet fraktur i bag-

hovedet (pil), X275, G98 

(k, 35-45 år). Foto: Loui-

se Vigen Jørgensen 
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Emaljehypoplasi 

Emaljehypoplasi er en underudvikling eller misdannelse i overfladen af 

tænders emalje. Misdannelsen opstår, når et barn, hvor tænderne end-

nu er ved at dannes, i en periode udsættes for stress på grund af syg-

dom, fejlernæring el. lign. I sådan en periode stoppes væksten af tæn-

derne og hypoplasierne dannes. 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. al-

der. 

Emaljehypoplasier kan dannes i både mælketænder og blivende tæn-

der, 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 eventuel kronologisk analyse af emalje-

hypoplasier. Et individ kan have flere emaljehypoplasier i samme tand 

svarende til flere perioder med stresspåvirkning, eller have flere emalje-

hypoplasier fordelt på forskellige tænder svarende enten til én periode, 

hvor flere tænder blev påvirket samtidig eller flere perioder, der påvir-

kede forskellige tænder. Emaljehypoplasier benyttes i en række studier 

som en generel stressindikator, der ikke er relateret specifikt til nogen 

patologisk tilstand (Aufderheide & Rodríguez-Martín 1998; Lindskog 

2004; Ortner 2003). 

Emaljehyp. Mænd Kvinder Børn Ubestemt. Alle % 

-  3 1 2 1 7 41 
+ 3 6 1 0 10 59 

Sum 6 7 3 1 17 100 
% 50 86 33 0 

Tabel 7. Fordelingen af skeletter med emaljehypoplasier. 

Emaljehypoplasi blev her registreret som enten fraværende eller til ste-

de 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 7 angiver frekvensfordelingen af individer med emalje-

hypoplasier fordelt på køn. 59% af de 17 individer, hvor det var muligt 

at registrere emaljehypoplasi, er positive for tilstanden og fordelingen 

viser forskellig frekvens hos børn (33%), kvinder (86%) og mænd 

(50%). Det er almindeligt at voksne har flere emaljehypoplasier end 

børn, da man skal overleve stresspåvirkningen for at udvikle hypoplasier 

på tænderne. 
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Figur 10: Overkæbe med forkert tand-

stilling i højre side, til venstre på billedet. 

Den første premolar er vokset ud foran 

de andre tænder (pil), X216, G72 (M, 37-

47 år). Foto: Louise Vigen Jørgensen 

ØVRIGE KNOGLEFORANDRINGER OG FUND 

Tandfejl 

In situ skeletterne fra Varde Torv havde også 

andre tandsygdomme såsom caries, tand-

sten, diverse abscesser og gingivitis (kro-

nisk tandkødsbetændelse) og anormalite-

ter såsom fraværende, forkert placerede 

eller misdannede tænder.  

På Varde Torv var der en del skeletter, 

der havde forkert tandstilling fordi en eller flere 

tænder ikke var kommet rigtigt op. På figur 9 

ses en overkæbe, hvor hjørnetænderne ikke er 

kommet rigtig op. Den højre hjørnetand, som 

ses til venstre på billede, er kommet helt op 

bagved fortænderne, mens den venstre hjør-

netand kun lige kan skimtes under overfalden. 

Da hjørnetænderne ikke sidder rigtigt, har tænderne 

bagved, premolarerne, fået mulighed for at vende 

med siden til, så de heller ikke sidder rigtigt. 

Dette har dog ikke forhindret tændernes 

brug idet alle tænderne, på nær hjørne-

tænderne, er slidte og en hel del også er 

faldet ud, formentlig som følge af caries. Til 

sammenligning har overkæben på figur 10 

normal tandstilling i venstre side, til højre på 

billedet. Tænderne på figur 10 er mindre slidte og 

i venstre side sidder tænderne normalt. Men i 

højre side er der også gået noget galt, idet den 

første premolar, tanden lige efter hjørnetanden, 

er vokset nærmest vandret ud af kæben og 

dens nabo, den anden premolar, har derfor også 

fået mulighed for at vende med siden til, lige-

som på figur 9. 

  

 

 

Figur 9: Overkæbe med forkert tandstil-

ling. Hjørnetænderne er vokset frem i 

ganen, bagved fortænderne (pil), X256, 

G83 (M, 42-52 år). Foto: Louise Vigen 

Jørgensen 
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Figur 11: Rygsøjle 

med skoliose. Rygsøj-

len er s-formet, ryg-

hvirvlerne er roteret 

og flere af ryghvirv-

lerne er fusioneret for 

at klare kroppens 

vægt X308, G308. (K, 

40-50 år) Foto: Loui-

se Vigen Jørgensen 

Figur 12: X308, G108 (K, 40-50 år) 

Den S-formede og roterede rygsøjle er 

tydelige tegn på Skoliose. Foto fra 

udgravningen: Attilio Dona 

Skoliose 

Skoliose er en skævhed i ryggen, der normalt opstår 

uden nogen egentlig årsag (strukturel skoliose), men 

i sjældne tilfælde kan skævheden i ryggen være 

forårsaget af skævhed i bækkenet (funktionel 

skoliose).  

For de fleste er skoliose en smerte- og symp-

tomfri sygdom, hvor rygsøjlen blot buer en 

anelse til højre. I dag har mellem 5-8% af 

alle skolebørn en lille skævhed i ryggen, 

men kun en tiendedel af dem udvikler be-

handlingskrævende skoliose i form af opretning 

med korset eller operation. De fleste skoliose-

patienter er kvinder, og der er en vis tendens til 

arvelighed. Hvis skoliosen forværres sker det oftest 

i teenageårene, og her kan rygsøjlen få en ganske stor 

hældning, og ryghvirvlerne vil være roteret for at få 

plads til ribben og torntappe. På dette stadige kan der 

opstå rygsmerter, åndedrætsbesvær og fysisk deformitet. 

(Aufderheide & 

Rodríguez-

Martín 1998; Sko-

liose; Lauritzen, 

2015) 

 

På Varde Torv udgraves et 

skelet X108, G308 med 

svær skoliose. Allerede i 

graven kunne det tydelit 

ses at individet havde sko-

liose, da rygsøjlen var s-

formet og ryghvirvlerne var 

roteret (figur 11 og 12).  
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Figur 13: Ribben med pseudoledflade (pil), 

hvor det har støttet sig til ribbenet ovenover og 

nedenunder, X308, G108 (k, 40-50 år). Foto: 

Louise Vigen Jørgensen 

Figur 13: Spor efter kobber og hår på X308, G108 (K, 40-50 år) Foto: Louise Vigen 

Jørgensen 

Flere af kvindens ribben, i venstre side, nær-

mest var stablet ovenpå hinanden 

og pseudoledflader var opstået, 

hvor ribbene har støttet sig til hin-

anden (figur 13).  Endvidere var det ty-

deligt at kvinden har haft en pukkel, 

og højre skulder har været højere end 

den venstre. Rygsøjlens krumning har 

betydet at overkroppen kun måler 41 

cm fra toppen af sacrum til det højeste punkt på issen.   

 

Ud over de ovennævnte sygdomme ses en række forandringer på 

knoglerne der er opstået efter døden. 

Kobber 

En del af skeletterne på Varde Torv havde spor af en påvirkning med 

kobber eller kobberholdige metaller, fx bronze. Dette kommer til udtryk 

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

mod kroppen. 

Kobberplamagerne kan sidde næsten over alt på skelettet, men ses 

især på hovedet og der, hvor der bruges spænder, fx på skoene. Kob-

berfarvningen behøver dog ikke at stamme fra smykker eller andre pyn-

tegenstande, men kan også stamme fra nåle, som har været brugt til 

lukning af ligposen (Petersen 2007). 
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Ti skeletter fra Varde Torv havde spor efter kobber. Primært på kraniet 

som det ses på figur 13. På dette skelet, X308, G108 (K. 40- 50 år), 

stammer pletten fra en nål, der har holdet den afdødes frisure eller ho-

vedklæde på plads. De brune plamager og knopper i det grønne område 

på kraniet er rester af hår.  

 

I appendiks 2 & 8 ses øvrige fund 

Kisteplade 

Under udgravningen blev der fundet seks kister med kisteplade, fem af 

jernblik og en af jern. Disse plader var enten runde eller ovale og deko-

reret med bånd og bladværk omkring et glat felt i midten. Her har der 

formentlig stået et årstal eller en tekst. Kistepladerne kan have haft en 

ren dekorativ funktion, men på i hvert fald to af kistepladerne har der 

stået oplysninger om den afdøde i form af navn, titel og årstal (G100 & 

G107). Fire af de seks kister med navneplade var begravet på række i 

den østlige del af sydfeltet (tegning T8 – T9). 

 

Figur 15: To af de fire kister med kisteplade, der lå på række i udgravningen. Gravene 

blev skåret af en moderne kabelgrøft, gult sand, men ellers var skeletterne ret velbevare-

de. Desværre var det ikke muligt at se andet end bladværk på kistepladerne. G95s kiste-

plade blev sendt til konsevering og med den fulgte en del knogler fra X268, hvorfor det 

har været umuligt at kønsbestemme X268. Fra venstre X256, G 83 (M, 42-52 år) og X268, 

G95 (U, 28-38 år). Foto fra udgravningen: Christina Nielsen  

 

En liste over skeletterne med kisteplade kan ses i appendiks 8 
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Figur 17: Præparering af kistepladen fra G100.  Skelettet X286 blev ikke udgravet, men nærmere 

optaget efterhånden som knoglerne lå i vejen for arbejdet med at sikre og stabiliser pladen. Præpa-

ratet blev ret stort fordi der blev taget hensyn til x286s knogler under pladen. Både pladen og 

knoglerne blev taget op i præparat, for oplysningerne på kistepladen ville jo ikke være meget værd 

uden skelet. Foto fra udgravningen: Louise Vigen Jørgensen  

 

 

 

 

På figur 16 ses et hjørne af den 

bedst bevarede kisteplade, hvor 

det faktisk var muligt både at se 

og læse teksten på pladen.  Tek-

sten kunne ikke læses i sam-

menhæng, men det var dog  

muligt at få disse oplysninger:  

 

”Her Hviler…Varde…Rektor….?md  

Termandsen….1738…datter Inge-

bord Margrethe.” 

 

 

 

Kistepladen blev taget op i præparat (figur 17), sammen med størstede-

len af X286s knogler, og sendt til Konserverings Center Vest. Her blev 

Figur 16: Den bedst bevarede kisteplade med 

delvis bevaret tekst titter frem af jorden, G100. 

Foto fra Udgravningen: Christina Nielsen 



 

  

 

VAM 1869 – Antropologisk rapport – ADBOU 25 

pladen  udgravet og knoglerne blev efterfølgende sendt retur til Varde 

Museum og ADBOU.  

 

Men hvem var så denne Rektor Termandsen fra Varde - altså antropolo-

gisk set.  

 

Under kistepladen gemte sig et meget robust skelet, som kun var 

delvis godt bevaret, idet knoglerne under pladen var misfarvet og ned-

brudt af kistepladen. Hvilket også var gældende for de øvrige skeletter 

fundet med  kisteplade. Knoglerne var dog store, kraftige og meget 

mandlige.  

Termandsen har ikke været en høj mand, da hans knogler ikke er 

specielt lange, men meget brede. Lårbenene er for eksempel kun 44,7 

cm, hvilket ikke er længere end de øvrige mænd på kirkegården. Til 

gengæld er lårbenshovedet imponerende 5,6 cm bredt, næsten 1 cm 

større end de øvriges.  

Hans alder ved døden var mellem 45 og 55 år, og hans skelet viser 

ingen tegn på at være slidt udover det sædvanlige for en mand på hans 

alder.  

 

Af patologi kan kun nævnes en score for emaljehypolplasi og en helet 

fraktur i baghovedet, se skeletoversigten i appendiks 2. 
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LØSFUND 

Som beskrevet tidligere består løsfundene af løse knogler fundet i grav-

fyld og løse knogler fundet på tværs af kontekstlag - tomme grav og 

øvrige anlæg samt forskellige opsamlinger i fladen. Registreringsarbej-

det med det løsfundne knoglemateriale består i en optælling af individer 

samt bestemmelse af køn og alder. Flere af de løsfundne knogler i grav-

fylden vidste sig at være fra mere end et individ, og her fik de ekstra 

individer deres egent x-nr. Løsfundene fra gravfylden blev registreret en 

smule grundigere end de øvrige løsfund, da det skal afgøres om de er 

ægte løsfund eller blot omrodede skeletdele fra gravens in situ skelet. 

For de øvrige løsfund på tværs af kontekstlag blev alle individerne optalt 

og registreret under det samme x-nr. Der blev således fundet rester af 

mindst 38 individer fra gravfyld, 10 individer fra tomme grave og øvrige 

anlæg, samt 21 individer fra forskellige opsamlinger i fladen. Endelig var 

der 23 individer i det indleverede knoglemateriale fra VAM1865 (tabel 

8). De i at 92 løsfundne individer blev kønsbestemt efter samme princip 

som in situ skeletterne. 

 

Køn Mænd Kvinder Børn ubestemt i alt procent 

Gravfyld 6 7 15 10 38 41 

Øvr. Anlæg 1 3 0 6 10 11 

Opsamling 10 5 2 4 21 23 

VAM 1865 11 9 3 0 23 25 

Sum 28 24 20 20 92 100 

Procent 30 26 22 22 100 
 

Tabel 8: Løsfundenes fordeling på køn  

Tabel 8 angiver fordelingen af køn for de 92 løsfundne. Af de i alt 72 

voksne individer er der 24 kvinder (33%), 28 mænd (39%) og 20 indi-

vider er voksne med ubestemt køn (28%). De resterende 20 løsfundne 

individer er børn. 

 

 Løsfundene aldersbestemmes ud fra de samme aldersindikatorer som 

ved in situ skeletterne, men de små mængder af knogle tilhørende hvert 

individ gør aldersbestemmelsen mere usikker og derfor tildeles løsfund 

en alderskategori i stedet for en unik alder.  Børn inddeles i kategorierne 

0-1 år, 1-7 år, 5-12 år og 10-18 år og voksne inddeles i kategorierne 

12-25 år, 18-40 år og 35+ år. Tabel 9 viser de 92 løsfunde individers 

fordeling på køn og alder. 15 individer er børn under 12 år (16%), 6 er 



 

  

 

VAM 1869 – Antropologisk rapport – ADBOU 27 

teenagere (10-18 år)(7%) og 7 individer er unge voksne mellem 15 og 

25 år (8%).  

 

Alder Mænd Kvinder Børn Ubestemt i alt procent 

0-1 
  

1 
 

1 1 

1-7 
  

4 
 

4 4 

5-12 
  

10 
 

10 11 

10-18 
  

5 1 6 7 

15-25 2 2 
 

3 7 8 

18-40 14 14 
 

8 36 39 

35+ 12 8 
 

8 28 30 

Sum 28 24 20 20 92 100 

Tabel 9: Løsfundenes fordeling på køn og alder  

Figur 18 viser, ligesom figur 3: in situ skeletternes aldersfordeling, en 

meget lille dødelighed for børn, der ligger langt under de forventede 20-

30%, og en stor dødelighed for teenagerne. For de voksnes dødelighed 

er det lidt sværere at se på grund af de brede alderskategorier, men 

dødeligheden er størst i aldersgruppen for de 18-40 årige hvor også in 

situ skeletternes gennemsnitsalder ligger.  

 

Figur 18: Aldersfordelingen for føsfundne knogler fra Varde Torv 

I appendiks 9 ses en simpel oversigt over de registrerede løsfund.  

 

En systematisk registrering af sygdomsforandringer blev ikke foretaget, 

men et par knogler havde tegn på patologiske forandringer, der ikke var 

0
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Figur 19: H. lårben og bækken set bagfra. 

Lårbenshovedet sidder på bagsiden af bæk-

kenknoglen og tæt omsluttet af vildtvoksende 

knogle. Måske er lårbenshovedet gået gennem 

bækkenets overflade og spånerne fra denne 

læsion er det der omsluttet og fastholdt lårbe-

net bagpå bækkenet. Foto: Louise Vigen Jør-

gensen.  

til at overse. I begge tilfælde er det løse knogler fra VAM 1865 og knog-

leforandringerne er ret ekstreme.  

 

Den mest opsigtsvækkende 

forandring er en sammen-

voksning af h. lårben og 

bækken, (M, 18-40 år). For-

mentlig forårsaget af et traume 

der har skubbet lårbenshovedet 

bagud af hofteskålen og trykket 

det ind på bagsiden af bækkenknoglen 

(figur 19). Bækkenknoglen er desværre 

knækket postmortalt, så det er svært at se hvad 

der er på billedet (figur 21). Jeg har derfor taget 

billedet med et normalt h. lårben ved siden af. 

Endelig har jeg også lavet et 

opstillet billede af lårbenets 

unormale placering på bæk-

kenet (figur 20).     

 

  

 

 
 

 
 

 

  

Figur 21: H. lårben og bækken set forfra. Da bæk-

kenknoglen er brækket postmortalt er det svært at 

se lårbenets unormale placering, men ved pilen ses 

resterne af bækkenets hofteskål. Foto: Louise 

Vigen Jørgensen 

Figur 20: Lårbenets placering bagved 

hofteskålen, på bagsiden af bækkenet. 

Opstillet foto: Louise Vigen Jørgensen  
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Den næste knogle er h. skinne-

ben med svær treponematose. 

Knoglen er opsvulmet og over-

fladen er uregelmæssig og 

barket. Opsvulmningen er så 

slem at ledfladen ved anklen  

næsten er helt forsvundet (fi-

gur 22).  

  

Figur 22: Løsfunden skinnebensknogle med 

svær treponematose, VAM 1865. Til sammenlig-

ning er et normalt skinneben. Foto: Louise Vi-

gen Jørgensen 
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SAMMENFATNING 

På udgravningen af Varde Torv blev der fundet og udgravet 70 in situ 

skeletter og løsfundne knogler fra mindst 92 individer. Alle er blevet 

registret i denne rapport.  

Af de 70 in situ skeletter var der 59 voksne, fordelt på 17 mænd, 20 

kvinder og 22 individer med ubestemt køn. De øvrige 11 skeletter var 

børn (tabel 2). For løsfundene fordelte individerne sig på 28 mænd, 24 

kvinder, 20 med ubestemt køn og 20 børn (tabel 8). Gennemsnitsalde-

ren for alle in situ skeletterne er 31,2 år og 37,8 år for de voksne. Løs-

fundene fik ikke unik alder så gennemsnittet kan ikke udregnes, men 

aldersfordeling ligner den for in situ skeletterne (figur 3 & 18), så ho-

vedparten af dem døde i alderen omkring de 35 år. Befolkningen, der 

blev begravet på Varde Torv, adskiller sig derfor ikke fra hvad vi ved om 

befolkningen i renæssancen. Kun den store andel af døde teenagere er 

lidt overraskende og, kan som nævnt, kun forklares med dødsfald ved 

ulykke eller akut sygdom. Og da det drejer sig om en større gruppe er 

det sandsynligvis en akut sygdom som kopper eller kolera. 

Af kroniske sygdomme var slidgigt, tuberkulose og emaljehypoplasier 

det som de fleste in situ skeletter led af. Emaljehypoplasier er ikke no-

get man dør af, men noget der indikerer hvor hårdt det var at vokse op. 

Og gigt og tuberkulose er kun noget der sætter sig spor i knoglerne hvis 

individet/befolkningen er rask nok til at leve med sygdommen i længere 

tid.  
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Appendiks 1: Felttegninger 
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Appendiks 2: Skeletoversigt 

(*=illustration/billed i teksten) 

X-
nr. 

G-
nr. 

Køn 
Min. 
alder 

Max. 
alder 

Mean 
alder 

Arm-
stilling 

Kvant. 
bevaring 

Kval. 
bevaring 

Grav-
type 

Lårbens-
længde 

(cm) 

Emalje-
hypo-
plasi 

  

98 8 U 15 35 25  1 1 kisteløs     

107 10 B 0 7 3,5  1 1 kisteløs     

110 6 B 5 15 10  1 1 kisteløs     

111 2 U 16 80 48  1 1 kisteløs     

112 9 U 17 50 33,5  1 1 kisteløs     

115 4 U 17 27 22  1 1 kisteløs     

117 7 U 25 45 35  1 1 kiste     

120 5 B 5 7 6  1 1 kisteløs     

121 11 U 15 24 19,5  1 1 kisteløs 47    

122 16 B 12 19 15,5  1 1 kisteløs     

124 14 U 45 60 52,5  1 1 kisteløs     

127 12 U 40 55 47,5  1 1 kisteløs     

128 18 B 8 17 12,5  1 1 kisteløs     

129 19 U 10 40 25  1 1 kisteløs     

131 23 U 4 60 32  1 1 kisteløs     

134 22 U 14 40 27  1 1 kisteløs     

135 21 B 13 17 15  1 1 kisteløs     

136 26 M 18 45 31,5  1 1 kisteløs 45    

138 29 K 28 45 36,5  1 1 kisteløs     

140 27 U 30 45 37,5  1 1 kisteløs 44    

141 34 M 35 50 42,5  1 1 kisteløs     

145 32 M 35 50 42,5  1 1 kisteløs 44    

148 35 K 40 60 50 0/C 2 2 kiste    Gigt. 

150 33 U 40 50 45  1 2 kisteløs  1   
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153 40 U 18 60 39  1 1 kisteløs     

157 31 M 30 40 35 A 2 2 kisteløs     

163 44 B 3 7 5  1 1 kiste     

164 46 U 15 20 17,5  1 1 kisteløs     

167 36 K 25 35 30 B 2 2 kiste 41 1   

172 59 B 0 0 0  1 2 kisteløs 7,8    

174 50 K 35 50 42,5 A 2 2 kisteløs  1  Kobber 

175 51 M 35 55 45 C 2 2 kiste    Kobber 

179 52 U 45 60 52,5 B 1 1 kiste     

184 54 K 17 21 19 A 2 2 kisteløs     

186 53 M 27 37 32 B 2 2 kiste   Ribben Tuberkulose?*  

192 58 K 30 50 40  1 1 kiste     

193 60 M 17 23 20  1 3 kisteløs     

195 65 M 35 50 42,5  1 2 kiste   Skinneben  

196 61 U 30 60 45  1 1 kisteløs     

198 66 M 30 45 37,5  1 3 kiste     

199 67 M 15 19 17 B 2 2 kisteløs     

200 49 K 27 37 32 A 3 3 kiste 47,1   Tuberkulose 

202 64 B 10 11 10,5 C 2 2 kisteløs  0   

206 69 B 6 8 7 A 2 3 kiste 21    

208 56 U 25 40 32,5  1 1 kiste     

212 70 U 15 18 16,5  1 2 kiste  0  Kobber 

214 71 K 40 50 45  1 2 kisteløs    Gribra 

215 73 B 5 8 6,5  1 3 kisteløs  0   

216 72 M 37 47 42  1 2 kiste  0  Tandfejl * 

229 75 K 25 35 30  1 3 kisteløs     

230 78 K 40 60 50 B 2 2 kiste 40   Gigt Kobber Hår 

232 80 M 37 55 46  2 2 kiste  1  Treponematose? 

241 77 K 45 60 52,5 C 2 3 kiste   H. arm  Gigt* 

242 81 K 30 40 35  1 2 kisteløs  1   
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254 82 U 35 50 42,5  2 2 kiste    Gigt 

256 83 M 42 52 47  3 3 kiste  1 V. arm Gigt Tandfejl* Kobber Kisteplade 

268 95 U 28 38 33  1 2 kiste    Kobber Hår Kisteplade 

273 85 K 35 45 40  1 2 kiste  1  Kobber 

275 98 K 35 45 40  1 3 kiste   Kranie*  

278 99 M 27 37 32 C 2 3 kiste  0 Ryghvirvel  

279 96 K 54 64 59  2 3 kiste   Kraveben* Tuberkulose* Gigt Kobber Kisteplade 

285 101 K 23 33 28 0/C 2 3 kisteløs    Tuberkulose? Gigt 

286 100 M 45 55 50  3 3 kiste 44,7 1 Kranie Gigt Kisteplade* 

288 102 U 40 60 50  1 1 kiste     

293 103 K 30 40 35  2 2 kiste  0   

299 106 K 35 50 42,5  1 3 kiste     

300 107 K 50 60 55 B 3 3 kiste 44,5 1  Tuberkulose Gigt Kobber Kisteplade 

308 108 K 40 50 45  3 2 kiste 38,1 1  Tuberkulose? Skoliose* Kobber* Hår Kisteplade 

312 109 M 15 23 19  1 2 kisteløs  0   

316 110 M 55 75 65  1 3 kisteløs    Gigt 
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Appendiks 3: Kvantitativ bevaring 

X-numre 

Under 1/3 1/3 – 2/3 Over 2/3 

98 163 148 200 

107 164 157 256 

110 172 167 286 

111 179 174 300 

112 192 175 308 

115 193 184  

117 195 186  

120 196 199  

121 198 202  

122 208 206  

124 212 230  

127 214 232  

128 215 241  

129 216 254  

131 229 278  

134 242 279  

135 268 285  

136 273 293  

138 275   

140 288   

141 299   

145 312   

150 316   

153    
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Appendiks 4: Kvalitativ bevaring  

X-numre 

Dårlig Middel God 

98 148 193 

107 150 198 

110 157 200 

111 167 206 

112 172 215 

115 174 229 

117 175 241 

120 184 256 

121 186 275 

122 195 278 

124 199 279 

127 202 285 

128 212 286 

129 214 299 

131 216 300 

134 230 316 

135 232  

136 242  

138 254  

140 268  

141 273  

145 293  

153 308  

163 312  

164   

179   

192   

196   

208   

288   
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Appendiks 5: Køn 

X-numre 

Mænd Kvinder Børn Ubestemt køn 

136 138 107 98 

141 148 110 111 

145 167 120 112 

157 174 122 115 

175 184 128 117 

186 192 135 121 

193 200 163 124 

195 214 172 127 

198 229 202 129 

199 230 206 131 

216 241 215 134 

232 242 
 

140 

256 273 
 

150 

278 275 
 

153 

286 279 
 

164 

312 285 
 

179 

316 293 
 

196 

 
299 

 
208 

 
300 

 
212 

 
308 

 
254 

   
268 

   
288 
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Appendiks 6: Aldersfordeling 

X-numre 

0≤8 1≤8 8≤15 15≤25 25≤35 

172 107 110 115 98 

 120 128 121 112 

 163 202 122 129 

 206  135 131 

 215  164 134 

   184 136 

   193 167 

   199 186 

   212 200 

   312 208 

    229 

    268 

    278 

    285 

     

     

35≤45 45≤55 55≤65 65≤75  

117 111 279 316  

138 124 300   

140 127    

141 148    

145 150    

153 175    

157 179    

174 196    

192 214    

195 230    

198 232    

216 241    

242 256    

254 286    

273 288    

275 308    

293     

299     
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Appendiks 7: Patologi 

x-numre 

(*=billede i rapporten) 

 

Tuberkulose, med stigende antal knogleforandringer 

186* 

285 

308 

300 

279* 

200 

 

Treponematose 

232 

 

Gigtrelaterede forandringer 

254  

256 

279 -  

286 

300 

316 

+eburnation 

148 

230 

241* 

279 -  

285 
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Frakturer 

186: Ribben 

195: Skinneben 

241: Højre arm 

256: Venstre arm 

275: Kranie* 

278: Ryghvirvel 

279: Kraveben* 

286: Kranie 

 

Emaljehypoplasier 

150 

167 

174 

232 

242 

256 

273 

286 

300 

308 
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Appendiks 8: Øvrige fund 

X-numre 

Kobber 

174 

175 

212 

230 

256 

273 

268 

279 

300 

308 

 

Hår 

230 

268 

308 

 

Kisteplade 

256 

268 

279 

286 

300 

308 
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Appendiks 9: Løsfund 

Løsfund fra gravfyld 

X-nr. G-nr. I kasse med Køn 
Age 
min. 

Age 
max. 

Mean 
Age 

Alderskategori 
Beskrivelse 

87 G2 G2 K 20 45 32,5 6 
Løsfunden distal humerus, meget dårligt bevaret - kvinde pga størrelsen 

96 G7 G7 B 12 15 13,5 4 
Løsfundne tænder, tandemalje uden slid og ingen rødder 

113 G8 G8 B 3 6 4,5 2 
Løsfundne tænder, Tandrester af 2 mælketænder, emalje, der er ingen rod - denne ser ud 
til at være rådnet væk. Tænderne ser ikke ud til at have været i brug, da de har små sav-
takker. 

114 G8 G8 U 12 60 36 7 Løsfunden rørknogle (tæt på x113), meget dårligt bevaret, "voksen" pga cortexens tykkel-
se (12-60år), ukendt køn 

139 G29 G29 U 20 30 25 6 
Tænder, 2. + 3. molar - var sammenblandet m. x138, G29 

151 G31 G31 U 30 45 37,5 7 

Løsfundet kranie, placeret i forbindelse med nedgravningen til G30 og G31. Omkring krani-
et var det umuligt at udskille gravenes relation og skabe sikkerhed omkring kraniets place-
ring. Det vidste sig at G30 var tom, og det er derfor sandsynligt at x151 tilhører x157,G31, 
selvom dette ikker er bevist med Atlas-prøve. 

181 G52 G52 K 15 35 25 6 
Løse knogler - mastorid process, humerus 

205 G49 G49 U 40 60 50 7 
Rester af femur eller tibia m "bark" Syfilis/FoSS 

207 G68/69 G69 B 10 11 10,5 4 
Barneknogler uden epifyser, men fusionerede vertebrae arch 

222 G72 G72 U 10 60 35 6 
Omrodet knogle der er for spinkelt til at tilhøre x216,G72 

250 G77 G77 K 40 60 50 7 
Skapula og Ulna - dårligt bevaret 

251 G77 G77 B 6 10 8 3 
Barneknogler - se også x274, G85 + X339,G98 

260 G83 G83 U 30 50 40 7 
Knogler fra fyld, passer ikke til x256,G83 

261 G83 G83 B 3 12 7,5 3 
Barneknogler - costae og epifyser 

269 G95 G95 M 35 60 47,5 7 Knogler fra fyld - kan tilhøre x268,G95 men knoglerne virker mandlige og bedre bevaret. 
Må vurderes endeligt når hele x268, G95 er ankommet 

276 G98 G98 B 1 2 1,5 2 
Vertebrae + femur 

274 G85 G85 B 6 9 7,5 3 
Knogler fra barn, se også x251, G77 

282 G96 G96 K 50 
 

 7 
Ribben, sternum og fodknogle - Kan tilhøre x279,G96 

290 G101 G101 M 20 30 25 6 
H. talus + H. skapula, samme individ? 
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292 G101 G101 B 6 9 7,5 3 
Skapula fra barn - muligvis in situ, da det lå under G100 

294 G103 G103 M 23 30 26,5 6 
Femur, kraniedel og Ulna - sammenhørende m x295? 

295 G103 G103 M 20 30 25 6 
Overkæbe m. premolarer - sammenhørende m. x294? 

296 G103 G103 K 30 40 35 6 
Knogledel der kan tilhøre x233?? 

304 G107 G107 B 2 4 3 2 
Del af barnekranie  

323 G85 G85 U 20 30 25 6 
Ekstra fortand med mange hypoplasier 

325 G99 G99 B 4 7 5,5 3 
Rørknogle(fibula) og vertebrae arch fra barn - ikke fusioneret 

326 G99 G99 M 20 30 25 6 
Kæbe, femur caput og indre øre 

328 G103 G103 B 4 6 5 3 
Overkæbe fra barn 

329 G103 G103 B 12 15 13,5 4 
Tibia uden epifyser,  løse epifyser + clavicle 

330 G103 G103 M 30 35 32,5 6 
Forskellige knogledele med samme køn og alder 

331 G78 G78 K 40 
 

 7 To stykker købe og i alt 3 tænder - uklart hvilket kæbestykke og tænder der tilhører X230, 
G78 -Det andet stykke tilhører muligvis x299, G106 

332 G100 G100 K 20 40 30 6 
to ulna + ½radius m FOSS 

333 G100 G100 U 12 17 14,5 4 
Metarsal og tåknogle minus distal epifyse 

334 G100 G100 B 8 12 10 3 
tarsal uden epifyser 

335 G64 G64 B 4 6 5 3 
Talus 

336 G60 G60 U 14 17 15,5 5 
Rørknogle uden epifyser 

338 G70 G70 U 20 45 37,5 7 
Metacarpaler og ribben m fusionerede epifyser 

339 G98 G98 B 6 10 8 3 
Rørknogle uden epifyser - se ogs x251,G77 

I alt 38 individer 

Løsfund fra tomme grave og øvrige anlæg 

64  Løsfund I U 18 25 21,5 5 
Løsfunden fortand med rod, kun slidt på dentinen 

84 A12 Løsfund I K 20 50 35 7 
Løsfunden kraniedel, øregang og bund, ½temporale og ½maxilla 

125 G15 Løsfund I U ? ? ? 6 
Meget dårligt bevaret knogle - ukendt alder og køn. Knogle er 90 % sand. 

126 G17 løsfund I M 35 45 40 7 Knoglebunke, lårben stakket i kanten af G17 uner kabelgrøft A18. Knoglerne kan tilhøre 
G17 eller en af de andre grave der skæres af A18 

130 G20 Løsfund I K 20 45 32,5 6 
Løsfunden h. talus, ingen epifyselinier og ingen slid eller skarpe kanter. Små knogler 
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133 A16 Løsfund I K 20 35 27,5 6 Forskellige løsfundne knogledele fra knoglebunke, kranie og lårben. X133 lå samlet i kanten 

af A16 

245  Løsfund I U 25 40 32,5 6 
Tåknogle, distal ulna og 5.lumbar - samme individ? 

266 A19 Løsfund I U 18 60 36,5 7 
5. Metacarpal 

322  Løsfund I U 30 40 35 6 
Stykke af ribben + slidt premolar - Ingen manillamærke, så "navngivet" efter vask 

327  Løsfund I U 30 40 35 6 
Forskellige knogledele, ligner gravfyld. Ingen manillamærke, så "navngivet" efter vask 

I alt 10 individer 

Løsfund fra opsamlinger + VAM1865 

        Alder Mænd Kvinder Børn ukendt i alt 

X-nr. G-nr. I kasse med Antal individer   0-1   1  1 1 

201 A20 Løsfund I 3   0-7        

209 A21 Løsfund I 6   5-12   1  1 1 

220  Løsfund I 2   10-18   3  3 3 

267 A15 Løsfund I 4   15-25 2 2  1 5 5 

281  x281 6   18-40 9 8  1 18 18 

      35+ 10 4  2 16 

  VAM1865 23    21 14 5 4 44 

I alt 21 + 23 individer 

 


