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Indledning

Studier  af  arkæologisk  skeletmateriale,  specielt  skeletmateriale  fra 

forhistorisk  periode,  viser  ofte  en  relativt  høj  frakturfrekvens  i  disse 

ældre  samfund  sammenlignet  med  moderne  data,  og  denne  højere 

frakturfrekvens  synes  at  have  været  mest  udtalt  for  kvinders 

vedkommende.  Centralt  i  tolkningen  af  årsagerne  til  denne  forskel 

mellem kønnene er oftest en næsten implicit  bedømmelse af kvinden 

som fysisk og dermed socialt svag, og derfor et lettere offer for mænds 

aggression, og bidrager således til den sociologiske tolkning af kvindens 

position i forhistorien. Eksempel herpå vil blive givet senere.

Formålet  med  denne  opgave  er  at  undersøge,  om  der  er  en 

sammenhæng mellem kønsulighed i et samfund, i denne opgave antaget 

reflekteret i graden af kønsdimorfi, og det mønster og den frekvens, der 

findes  i  de  observerede  frakturer.  På  sigt  kunne  en  afklaring  heraf 

antageligt muliggøre en mere nuanceret tolkning af fraktur i arkæologisk 

skeletmateriale og de kønsroller, de indikerer har eksisteret.

For  at  udføre  undersøgelsen  var  det  nødvendigt  at  have 

skeletmateriale  fra  to  lokaliteter,  der  tidsmæssigt  og  socialt  var 

kompatible, hvor de sociale forhold var veldokumenterede i det skriftlige 

og  arkæologiske  materiale,  og  hvor  der  desuden  var  en  bevist  stor 

forskel  i  graden  af  kønsdimorfi.  Det  blev  besluttet  at  bruge 

skeletmateriale fra to lokaliteter, et i Ribe og et i Odense, der begge er 

fra  dansk  Middelalder,  og  som  har  haft  en  sammenlignelig  social 

sammensætning.  Derudover  er  det  traditionelt  blevet  antaget,  at 

forskellen i  kønsdimorfi  på jyske og fynske lokaliteter er  stor.  Denne 

antagelse blev undersøgt og bekræftet i et sideløbende studie.

Af ovennævnte materiale blev der udtaget skeletter  fra ca. 50 

mænd og 50 kvinder på hver lokalitet, altså i alt ca. 200 skeletter. Det 

er  samtlige  knogler  fra  disse  skeletter,  der  efterfølgende  blev 

gennemgået med henblik på en nøje registrering af antal  og type af 

frakturer  samt  individernes  køn  og  alder.  Registreringerne  af  disse 

observationer danner grundlaget for den statistiske analyse af fraktur- 

frekvens  og  -mønster  på  de  to  lokaliteter,  og  den  efterfølgende 

evaluering og konklusion.
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Metode

Begrundelse for valg af lokaliteter

Til  denne undersøgelse blev valgt skeletmateriale fra to udgravninger 

ved Skt. Knuds Plads i Odense samt fra en udgravning ved Gråbrødre 

Kloster i  Ribe. Disse to lokaliteter har, som det vil  blive gennemgået 

nærmere senere, en kompatibel socioøkonomisk struktur, og Ribes og 

Odenses middelalderlige historie er desuden veldokumenteret. 

På ADBOU har man efter års arbejde med en enorm mængde 

skeletmateriale  fra  både  Fyn  og  Jylland  konkluderet,  at  man 

erfaringsmæssigt  ser en større kønsdimorfi  på skeletterne fra Jylland 

sammenlignet med skeletter fra Fyn.

Da det for nærværende undersøgelse var nødvendigt at kunne 

dokumentere  forskel  i  kønsdimorfi  i  de  to  lokaliteter,  der  bliver 

sammenlignet,  blev  det  besluttet  at  koble  studiet  af  kønsdimorfi  og 

fraktur sammen med en sideløbende undersøgelse, der havde til hensigt 

at dokumentere graden af kønsdimorfi på disse lokaliteter, og altså be- 

eller afkræfte ovennævnte antagelse. 

Udtagelse af skeletterne til undersøgelsen

Da kønsdimorfi er centralt i begge undersøgelser, blev det besluttet at 

undlade skeletter fra individer under ca. 16 år, altså individer med løse 

epifyser  og hvor  SOS ikke var  fusioneret  som beskrevet i  bl.a.  Bass 

(Bass, W.M. 2005).

De stablede kasser indeholdende materialet blev gennemgået en 

for en, kasser med løsfund, og hvor det umiddelbart ved løse epifyser 

kunne antages,  at  personen ville  være under  ca.  16 år,  blev direkte 

fravalgt. Resten af kasserne blev sat til side for nærmere undersøgelse. 

Denne procedure blev fortsat, til alt materiale fra de to lokaliteter var 

gennemgået. Ved den efterfølgende køns- og aldersbestemmelse blev 

yderligere nogle få individer fravalgt på grund af for lav alder. 

Ved undersøgelsen af fraktur blev det besluttet kun at anvende 

materiale,  der  som  minimum  kunne  gives  score  2/2  kvalitativt  og 

kvantitativt  i  henhold til  registreringsskemaet anvendt på ADBOU. Se 

nærmere i tabel 1 og 2.
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Tabel 1 Kvantitative score

Score Beskrivelse

1 Max. 1/3 af knoglerne er bevarede

2 Mellem 1/3 og 2/3 af knoglerne er bevarede

3 Min. 2/3 af knoglerne er bevarede 

Tabel 2 Kvalitative score 

Score Beskrivelse

1 Dårlig

2 Middel

3 God

Fremgangsmåden med at undlade alt for fragmenterede skeletter 

til  en analyse af  frakturer er  blevet  benyttet  af  bl.a.  Judd (Judd,  M. 

2004:  37)(Judd  M.  2002:  92)  ved  hendes  undersøgelse  af 

skeletmaterialet fra den Nubiske lokalitet Kerma i det nuværende Sudan.

Da den sideløbende undersøgelse af kønsdimorfi blev foretaget 

ved måling af flere punkter på innominate, blev der her opstillet krav til 

bevaringsgraden af bækkenknoglerne. Et lille antal  af individer kunne 

således kun anvendes til den ene eller den anden undersøgelse. I alt 

kunne der til nærværende undersøgelse bruges 91 individer (43 kvinder 

og 48 mænd) fra Skt. Knuds i Odense og 95 fra Gråbrødre i Ribe af det 

samlede materiale.

Køns- og aldersbestemmelse

Samtlige skeletter blev køns- og aldersbestemt to gange, en gang af 

forfatteren til denne opgave, og en gang af vedkommende, der stod for 

undersøgelse  af  graden  af  kønsdimorfi.  Ved  uoverensstemmelse  med 

køns-  og/eller  aldersbestemmelsen,  blev  skelettet  evalueret  endnu 

engang af begge undersøgere samlet for at nå frem til en konsensus. 

Kønsbestemmelsen blev foretaget ud fra kraniet,  bækkenet og 

kroppens øvrige knogler (Bass, W.M. 2005, Mays S. 1998). Bækkenet 

blev antaget at give den mest præcise indikation af individets køn.

På  kraniet  blev  følgende  5  punkter  vurderet:  øjenbrynsbuens 

(glabella)  form,  øreknudens  (mastoide  process)  størrelse, 
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muskeltilhæftninger  i  nakken,  tykkelsen  på  øjenhulens  kant  (orbital 

kant) samt underkæbens (mandibula) højde og vinkel.

Bækkenets  kønsindikation  blev  bestemt  ud  fra  skambenets 

(pubis) form, vinklen på knoglerne (ischium) der fører op til skambenet, 

samt hele bækkenets/fødselspassagens "åbenhed".

Kroppens  øvrige  knogler  (de  postkranielle  knogler)  blev  køns-

bestemt ud fra deres generelle størrelse og robusthed.

Ud fra den samlede vurdering som beskrevet ovenfor blev hvert 

individ givet et af 7 score løbende fra 1-tydelig mand, over 4-kønnet kan 

ikke  bestemmes  til  7-tydelig  kvinde.  Score  3  og  5  gives  således  til 

individer med ringe kønskarakteristika. 

Alderen  blev  bestemt  ud  fra  multible  osteologiske  alders 

indikatorer  (CEI  -  Gampe,  J.,  Weise,  S.,  Milner,  G.R.,  Boldsen,  J.L., 

personlig  kommunikation). Epifyselinjernes  tydelighed,  tandfrembrud 

(Bass,  W.M.  2005)  samt  evt.  "blødhed"  og  tilstedeværelsen  af 

eksostoser  (små  knoglespidser)  og  slid  på  lårbenshovedet  (femur 

caput), skinnebens hovedet (tibia caput) og fem andre punkter (en 7-

punkts  metode  udviklet  på  ADBOU,  SDU)  samt  en  mere  overordnet 

individuel bedømmelse af hele skelettet. 

Registrerings- og analyseskema

Til selve registreringen blev udviklet et skema, der havde til hensigt at 

sikre en optimal registrering af samtlige frakturer. Ud over gravnummer, 

køn,  alder  og skelettets  bevaringsgrad kvalitativt  og kvantitativt,  gav 

skemaet mulighed for at registrere samtlige knogler fra kranium til fod, 

med sideidentifikation (højre/venstre), bevaret/ikke, samt om der blev 

observeret fraktur. Yderligere blev fundne frakturer beskrevet nærmere 

under feltet Noter. Skemaet er vedlagt i kopi se bilag nr. 1.

Statistik

Til  brug  for  den  statistiske  analyse  blev  samtlige  ovennævnte  data 

efterfølgende indtastet i et excel ark for hver lokalitet.

De statistiske analyser er udført i computerprogrammet R til Mac 

OS.11 Både de statistiske udregninger og diverse tabeller  er udført i 

programmet, og χ²-tests er anvendt som analyser af materialet. Der vil 

blive  udført  sammenlignende  analyser  af  frekvensen  for  og  typen  af 
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observerede  frakturer  på  de  to  kirkegårde.  Derudover  vil  relationen 

mellem frakturfrekvens/-type og køn blive analyseret.

De to kirkegårde

Udgravningen af Skt. Knuds Plads i Odense

Det fynske skeletmateriale brugt til denne undersøgelse kommer fra to 

udgravninger  på  Skt.  Knuds  Plads  i  Odense.  Udgravningerne  havde 

henholdsvis udgravnings nr. OBM 9784 og nr. OBM 9785, og er begge 

blev foretaget af Odense Bys Museum under ledelse af cand. mag. Jakob 

Tue Christensen.

Udgravning nr. OBM 9784 blev foretaget fra marts til maj i 1998. 

Feltet for udgravning var på i alt 184 m2 og blev udlagt med lige stor del 

på hver side af det oprindelige skel mellem Skt. Albani og Skt. Knud 

Kloster  kirkegårde  (Christensen  1998:  1).  Senere  blev  der  i  samme 

område af Christensen foretaget udgravning OBM 9785, en udgravning 

der bestod af flere små felter på i alt 160 m2. 

En  stor  del  af  materialet  til  denne  undersøgelse  kommer  fra 

udgravning  nr.  OBM  9784,  der  blev  foretaget  i  marts  til  maj  1998 

(Christensen 1998: 1). Denne udgravning tilvejebragte skeletmateriale 

fra  i  alt  165  grave  (Christensen  1998:  1).  Ved  den  efterfølgende 

udgravning nr. OBM 9785 blev der tilvejebragt skeletmateriale fra 170 

ekstra  grave,  hvorfra  de  resterende  individer  anvendt  i  denne 

undersøgelse stammer. 

Ud fra de arkæologiske levn kunne starten på aktiviteten i  de 

middelalderlige lag dateres til første halvdel af 1000-tallet (Christensen 

1998: 5). Dette understøttes af de skriftlige kilder, idet Skt. Albani Kirke 

nævnes som gerningsstedet  for  mordet  på Knud den Hellige  i  1086, 

hvorfra  han  i  1095  overførtes  til  en  krypt   i  Skt.  Knuds  kirke 

(Christensen 1998: 2).  Begge kirker har altså været i  brug fra tidlig 

Middelalder. For Skt. Albani kirkes vedkommende er en forgænger i træ 

blevet dokumenteret ved udgravning (Christensen 1998: 2).

Skt.  Albani  kirke  fungerede  muligvis  allerede  fra  1086 

(Christensen 1999: 84) som sogne- og menighedskirke for det centrale 

Odense. Det antages, at kirkegården blev taget i brug umiddelbart, og 

at den var i brug, til den blev nedlagt i 1542 (Christensen 1999: 87). 

Skt. Knuds kirke var sæde for biskoppen og fungerede som domkirke og 

kirke  for  munkene  tilknyttet  benediktinerordenen  (Christensen  1999: 

                                                                                                                              
Projektopgave 7



84).  De  to  kirkegårde  har  altså  eksisteret  samtidig,  men  har  været 

adskilt af  et i  alt fald i den senere periode tydeligt skel (Christensen 

1998: 1)(Christensen 1999; 87).

Dateringen af skeletmaterialet blev af udgraveren foretaget på 

grundlag af armstilling A, B, C eller D i graven i henhold til metoden 

beskrevet af Jacob Kiffer-Olsen (Christensen 1999: 89) (Fig. 1). Hvor 

Skt. Albani gav skeletter fra hele middelalderen, blev der på Skt. Knud 

også fundet efterreformatoriske skeletter. Disse var dog få i antal (J.L. 

Boldsen,  personlig  kommunikation).  Langt  størstedelen  af  det  fynske 

materiale stammer altså fra dansk Middelalder. 

Fig. 1 Skematisk tegning over 

de  i  middelalderen  anvendte 

armstillinger, A er den ældste 

og D den yngste. Efter Jacob 

Tue Christensen 1999, s. 89.

Normalt  kunne  det  antages,  at  Skt.  Knud  kirkegård  husede 

begravelser af munke, samt af de mere velstillede borgere (antageligt 

flest mænd) fra byen, der kunne købe sig retten til begravelse på denne 

mere  "hellige"  plads  (Christensen  1999:  86).  Ser  man  på  selve 

begravelsesintensiteten, findes der da også en markant forskel, idet den 

er langt større på Skt. Albani kirkegård (Christensen 1999: 87) (Fig. 2). 

Det  skal  dog her  bemærkes,  at  der  ikke  nødvendigvis  har  været  en 

særlig stor forskel i den fysiske aktivitet og arbejdssituation, individerne 

har  været  udsat  for,  idet  f.eks.  en  mester  ville  blive  regnet  til  den 

socioøkonomiske top og derfor muligvis begravet på Skt. Knuds siden, 

medens svenden ville tilhøre et lavere samfundslag og blive begravet på 

Skt. Albani siden (Boldsen, personlig kommunikation). 

Fig.  2.  Tegning  af  udgravningsfeltet,  mod  venstre ses  Skt.  Knuds 

kirkegård, og mod højre ses Skt. Albanis kirkegård. Efter Christensen 

1999, s. 87.

Kønsfordelingen af skeletterne fra hele området viser også, at der 

er næsten lige mange kvinder som mænd begravet på begge sider, kun 
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er der langt flere børnebegravelser på Skt. Albani siden (Christensen 

1999:  89).  Dette  får  udgraveren  til  at  konkludere,  at  munkene 

formentlig  er  blevet  begravet  separat  i  et  område  uden  for  de  her 

undersøgte  udgravningsfelter  (Christensen  1999:  89).  Det  skal 

naturligvis her bemærkes, at området ikke er totalt udgravet, og det 

derfor ikke kan udelukkes,  at  der har været tale om en kønsspecifik 

begravelsestradition, som beskrevet senere. 

Der  blev  fundet  et  mindre  antal  skeletter  begravet  direkte  i 

skellet mellem de to kirkegårde, hvilket kan tyde på, at skellet måske 

har  været  mere  flydende,  i  alt  fald  i  den  første  del  af  perioden 

(Christensen 1999:87). Derudover adskiller begravelsesformen på de to 

kirkegårde sig ikke markant, idet langt størstedelen af de begravede på 

begge steder kun var svøbt i et ligklæde (Christensen 1999: 89). 

Den største forskel på de to lokaliteter synes således at være en 

mindre begravelsesintensitet på Skt. Knuds siden og en større andel af 

børn på Skt. Albani siden.

Udgravningen af Gråbrødre Kloster i Ribe

Det jyske materiale brugt til denne undersøgelse er optaget i forbindelse 

med  en  udgravning  af  Gråbrødre  Klostret  i  Ribe.  Udgravningen  fik 

udgravnings  nr.  ASR  1015,  og  blev  foretaget  af  Den  antikvariske 

Samling i Ribe under ledelse af Jakob Kieffer-Olsen. Hans Chr. Petersen 

stod  for  den  nærmere  undersøgelse  af  skeletmaterialet  og 

udfærdigelsen af den antropologiske beretning.

Selve  udgravningen  blev  foretaget  i  forår  og  sommer  1993 

(Petersen 1993: 1). Hele feltet for udgravningen var på i alt 800 m2, 

men  selve  skeletmaterialet  kom  fra  fire  mindre  "felter",  nemlig 

kirkegård, kirke, korsgang i kirken og fratergård.

I alt blev der i disse fire områder udgravet 592 grave (Petersen 

1993:  1),  heraf  er  langt  størstedelen,  i  alt  432  grave,  fra  selve 

kirkegården (Petersen 1993: 3). 

Den sydlige del af området blev i 1232 givet til gråbrødrene, og 

selve kirken blev indviet i 1280 (Netside om ASR 1015 udgravningen). 

Den nordlige del blev udlagt til kirkegård og antages af udgraveren at 

have fungeret fra engang midt i 1200-tallet til omkring år 1400 (Netside 

om ASR 1015 udgravningen).  Da metoden til  brugen af  armstilling  i 

graven til  datering netop er beskrevet af  udgravningslederen Kieffer-
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Olsen, formodes det, at den er brugt her. Det  kan  ikke  med  sikkerhed 

siges,  hvilken  kirke  kirkegården  hørte  til  (Netside  om  ASR  1015 

udgravningen), men tages begravelsesintensiteten, kønsfordelingen og 

tilstedeværelsen af børnebegravelser som udredt af Hans Chr. Petersen i 

betragtning,  finder  vi  et  billede,  der  minder  meget  om 

begravelsesmønstret i Skt. Knud og Skt. Albani i Odense. Antageligt har 

de finere begravelser fundet sted i selve kirken, munkene er begravet i 

fratergården, og selve kirkegården har fungeret mere eller mindre som 

en  sogne-  og  menighedskirkegård.  Som  vist  ved  Odense  materialet 

behøver grænserne dog ikke at have været helt så entydige.

Ved  den  statistiske  analyse  af  materialet  fandt  Hans  Chr. 

Petersen, at der ikke var tale om en lige kønsfordeling i nogen af de fire 

felter  (Petersen  1993:  3).  Felterne  indeholder  altså  flere 

mandebegravelser  end  kvindebegravelser,  grunden  hertil  er  dog  ikke 

entydig.  På  andre  tidlige  middelalderlige  kirkegårde  er  der  fundet  et 

mønster med begravelse af kvinder og børn nord for kirken, og mænd 

begravet syd (Christensen 1999: 86). Selv om der trods alt ses et mere 

blandet begravelsesmønster i materialet fra Ribe, er heller ikke denne 

kirkegård  fuldstændig  udgravet,  og  hvordan  mønstret  er  for  hele 

området, kan derfor ikke bedømmes.

I forbindelse med udfærdigelsen af den antropologiske beregning 

foretog Hans Chr. Petersen også en analyse af graden af kønsdimorfi (i 

Petersens beretning antaget afspejlet i højdeforskelle mellem mænd og 

kvinder), og fandt at den var ens i de udgravede felter (Petersen 1993: 

4).  Denne  beregning  støtter  antagelsen  om  et  generelt  homogent 

materiale.

Ser vi således bort fra den højere frekvens af mandebegravelser, 

antages det ud fra den forudgående gennemgang, at vi i Ribe materialet 

har en socioøkonomisk fordeling, der korresponderer med fordelingen 

fundet i materialet fra Odense.

 

Det middelalderlige Odense 

Der er i området omkring Odense Å fundet spor af menneskelig aktivitet 

tilbage til jernalderen (Christensen 1988: 27). Placeringen af starten på 

selve Odense er dog ifølge skriftlige kilder nord for Odense Å og dateres 

til slut 900-tallet (Christensen 1988: 31). Odense by voksede i løbet af 
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middelalderen primært i nordlig og vestlig retning (Christensen 1988: 

134).

Kronen såvel  som de gejstlige  institutioner  har kontrolleret  en 

stor del af økonomien og har ejet store besiddelser i det middelalderlige 

Odense,  men  dette  har  ikke  udelukket  adeliges  og  almenborgeres 

udøvelse af privat handel og ejendomsret (Christensen 1988: 96, 135). 

Både  skriftlige  og  arkæologiske  kilder  dokumenterer  således 

tilstedeværelsen  af  gårde,  større  eller  mindre  huse  samt  boder 

(Christensen 1988: 66, 135).

Ligeledes  har  Odense  med  sin  centrale  beliggenhed  spillet  en 

vigtig rolle i forbindelse med samhandlen og forbindelsen mellem vest 

og  øst  Danmark  (Christensen  1988:  52,  134).  Handel  såvel  som 

håndværk (dokumentationen af eksistensen af gilder og lav (Christensen 

1988:  96))  må  altså  have  spillet  en  rolle  for  byens  økonomiske 

grundlag.

Alt i  alt var Odense altså en betydelig by i det middelalderlige 

Danmark,  med  en  stor  forbindelse/samhandel  med  omverden  og  en 

socioøkonomisk  blandet  befolkning  af  gejstlige,  adelige,  købmænd, 

håndværkere, rige samt fattige (Christensen 1988: 96). 

Det middelalderlige Ribe

Som ved Odense er der også i Ribe området fundet spor af menneskelig 

aktivitet tilbage til jernalderen (Nielsen 1985: 31). I dette tilfælde har 

byen udviklet sig fra nordbredden af Ribe Å, og husede et veletableret 

samfund  allerede  fra  vikingetiden  (Nielsen  1985:  35).  I  løbet  af 

middelalderen  blev  den  sydlige  bred  af  åen  også  bebygget  (Nielsen 

1985: 157).

Ribe  er  centralt  placeret  for  handelsruter  (nationale  som 

internationale) både til lands og til vands via Ribe Å, og byens betydning 

som knudepunkt  for  handel  og  håndværk  i  vikingetiden  er  særdeles 

veldokumenteret ved arkæologiske fund. Denne position synes at være 

blevet fortsat i middelalderen, hvilket understøttes af den arkæologiske 

dokumentation af et bebyggelsesmønster med gårde,  huse, boder og 

værksteder som i Odense (Nielsen 1985: 133-141). Ligeledes finder vi 

også  her  en  stor  grad  af  indflydelse  fra  kongen  og  de  gejstlige 

institutioner (Nielsen 1985: 72-73, 98), endda i en endnu større grad 

end i Odense. Hvor handelsruterne i Odense mere har været af national 
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karakter, forbindende vest og øst Danmark, har Ribe spillet en stor og 

international  rolle  som forbindelsesled mellem Danmark  og resten  af 

Europa (Nielsen 1985: 39).

De  to  ovenstående  afsnit  synes  at  indikere,  at  vi  i  det 

middelalderlige  Odense  og  Ribe  finder  skeletmateriale  fra  rimeligt 

socioøkonomisk  kompatible  samfund.  Dog  har  Ribes  position  været 

større og mere internationalt relateret.

Materialet

Skeletmaterialet fra Skt. Knuds og Skt. Albani

Som allerede nævnt blev der ved de to udgravninger OBM 9784 og OBM 

9785 tilvejebragt henholdsvis 165 og 170 grave, altså i alt 335 grave. 

Skeletmaterialet  fra  disse  grave  er  blevet  vasket  og befinder  sig  nu 

opmagasineret på ADBOU på Syddansk Universitet.

I alt kunne der til denne undersøgelse udtages totalt 91 individer. 

Under afsnittet Metode blev udtagelsesproceduren nærmere specificeret. 

Kønsfordelingen i materialet er 43 kvinder og 48 mænd.

Ved aldersbestemmelsen, foretaget som tidligere beskrevet, blev 

en  minimum-  og  maksimumalder  fastlagt  og  en  mean  alder 

(gennemsnitsalder) udregnet.

For  alle 91 individer sås følgende aldersfordeling ved brug af 

mean alderen:

Tabel 3, Aldersgrupper Antal %

17-25 10 11%

26-35 62 68%

36-45 14 15%

46+ 5 6%

I alt 91 100%

Aldersfordelingen ved brug af mean alderen var for kvinder:

Table 4, Aldersgrupper Antal %

17-25 5 12%

26-35 34 79%

36-45 4 9%

46+ 0 0%

I alt 43 100%
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Aldersfordelingen ved brug af mean alderen var for mænd:

Table 5, Aldersgrupper Antal %

17-25 5 10,5%

26-35 28 58%

36-45 10 21%

46+ 5 10,5%

I alt 48 100%

Ved en sammenligning af aldersfordelingen for kvinder og mænd 

finder vi et asymmetrisk mønster, idet der er en overdødelighed blandt 

kvinder  i  aldersgruppen  26-35,  79% for  kvinder  mod  kun  58% for 

mænd. Derudover kunne kun 9% af kvinderne forvente at nå en alder 

på  over  35  år,  hvor  procentdelen  var  31,5%  for  mænd.  Denne 

asymmetri  skyldes  antageligt,  at  der  i  middelalderlige  samfund 

traditionelt ses en overdødelighed blandt yngre kvinder på grund af den 

stress  og  risiko,  som fødsel  og  amning  påvirker  kvinders  krop  med 

(Grauer og Stuart-Macadam 1998: 3).

Bevaringsgraden  i  ovennævnte  materiale  var  særdeles  fin,  og 

blev,  som  nævnt  tidligere,  scoret  i  henhold  til  ADBOU's  sædvanlige 

standard. I materialet kunne i alt 69 skeletter gives scoren 3/3, 21 fik 

scoren 3/2 eller 2/3, og kun en enkelt blev scoret 2/2.

Tabel 6, Score Antal %

3/3 69 76%

3/2 eller 2/3 21 23%

2/2 1 1%

I alt 91 100%

Skeletmaterialet fra Gråbrødre Kloster i Ribe

Udgravning  ASR  1015  af  felterne  ved  Gråbrødre  Kloster  gav  i  alt 

skeletmateriale fra 592 grave. Størstedelen af dette skeletmateriale var 

blevet  vasket,  og de få  endnu uvaskede  skeletter,  der  blev  brugt  til 

denne undersøgelse, kunne let med en børste rengøres tilstrækkeligt til, 

at køn og alder kunne bestemmes forsvarligt. 
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I materialet fra Ribe blev udtaget totalt 95 individer fordelt på 46 

kvinder og 49 mænd. Også her blev metoden til udtagelsesproceduren, 

der blev nærmere specificeret under afsnittet Metode, brugt.

Efter bestemmelsen minimum- og maksimumalder for individerne 

i dette materiale blev en mean alder udregnet.

For  alle 95 individer sås følgende aldersfordeling ved brug af 

mean alderen:

Tabel 7, Aldersgrupper Antal %

17-25 13 14%

26-35 62 65%

36-45 17 18%

46+ 3 3%

I alt 95 100%

Aldersfordelingen ved brug af mean alderen var for kvinder:

Tabel 8, Aldersgrupper Antal %

17-25 6 13%

26-35 33 72%

36-45 7 15%

46+ 0 0%

I alt 46 100%

Aldersfordelingen ved brug af mean alderen var for mænd:

Tabel 9, Aldersgrupper Antal %

17-25 7 14%

26-35 29 59%

36-45 10 21%

46+ 3 6%

I alt 49 100%

72% af kvinderne  døde i aldersgruppen 26-35 mod kun 59% for 

mænd. 15% af kvinderne kunne forvente at blive over 35 år, for mænd 

er tallet 27%. Også her antages børnefødsler og amning at have haft en 

indflydelse på asymmetrien.
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Også i ovennævnte materiale blev en særdeles fin bevaringsgrad 

observeret, og blev som nævnt tidligere scoret i  henhold til  ADBOU's 

sædvanlige standard. I materialet kunne i alt 80 skeletter gives scoren 

3/3, 14 fik scoren 3/2 eller 2/3, og kun et enkelt blev scoret 2/2. 

Tabel 10, Score Antal %

3/3 80 84%

3/2 eller 2/3 14 15%

2/2 1 1%

I alt 95 100%

Materialets kompatibilitet

Det kan bemærkes, at dødeligheden i aldersgruppen 26-35 har været 

høj for kvinderne på begge kirkegårdene, 79% for kvinderne fra Odense 

og  72% for  kvinderne  fra  Ribe.  Ligeledes  kunne  kun  en  lille  del  af 

kvinderne fra begge lokaliteter forvente at blive over 35 år, og ingen 

blev over 45 år. Mænd kunne begge steder forvente at leve længere, og 

altså opnå en højere alder. Generelt ses altså en stor kompatibilitet i 

aldersfordelingen ved død på de to lokaliteter. 

Ved  sammenligning  af  bevaringsgraden  i  materialet  fra  de  to 

udgravninger  ses  en lidt  bedre bevaringsgrad i  Ribe materialet,  hvor 

84% kunne gives en score på 3/3, hvor dette tal er 76% for Odense 

materialet. Denne forskel kan naturligvis have haft en vis indflydelse på 

antal observerede frakturer samt deres type (det er vanskeligere at se 

frakturer, specielt små frakturer, i et dårligere bevaret materiale).    

Metoden  DSP  (Diagnose  Sexuelle  Probabiliste)  blev  brugt  til 

bestemmelsen af kønsdimorfi. Der blev foretaget ca. 10 målinger på os 

coxae,  og  disse  blev  indtastet  i  databasen  udviklet  til  metoden. 

Databasen  udregner  på  baggrund  af  en  referenceramme  på  2040 

individer fra hele verden sandsynligheden for, at et individ er en mand 

eller  kvinde.  Selve  målingerne  foretages  med  skydelære  og 

osteologibord. 
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Analyse af fraktur

Skema 

Data  fra  samtlige  registreringsskemaer  er  blevet  overført  til  et  excel 

skema for Odense materialet og et for Ribe materialet for at give et 

mere samlet overblik over data og for at muliggøre den efterfølgende 

statistiske  analyse.  Excel  skemaerne  gav  ud  over  muligheden  for  at 

registrere  gravnummer,  køns  score,  min.,  max.  og  mean alder  også 

mulighed  for  en  mere  specificeret  registrering  af  de  observerede 

frakturer. Således blev det noteret, om frakturen antages forårsaget af 

høj  eller  lav  energipåvirkning  af  knoglen,  sideidentifikation 

(højre/venstre)  af  frakturerne,  samt  deres  placering  på  kroppen 

(kranium,  torso,  over-/underekstremitet),  og  alle  de  observerede 

frakturer blev nærmere beskrevet under feltet Noter.

Høj- og lavenergifraktur

Lavenergifraktur, også kaldet træthedsbrud, er forårsaget af kontinuerlig 

overbelastning af knoglen (Mays 1998: 162), og antages oftest at være 

arbejdsrelateret.  Således  findes  der  i  skeletmaterialet  opbevaret  på 

ADBOU ikke sjældent eksempler på træthedsbrud i de lumbale vertebra, 

antageligt  forårsaget  af  kontinuerlig  belastning  af  disse  knogler  i 

forbindelse med hårdt fysisk arbejde. Højenergifraktur kan enten være 

forårsaget ved vrid (spiral fraktur,), ved kraftig slag/bukning eller ved 

knusning, og kan enten fuldstændigt eller delvist brække knoglen (Mays 

1998:  163).  Efter  bruddet  vil  knoglen  bliver  re-modeleret  ved  at 

osteoblaster  danner  nyt  knoglevæv  (Mays  1998:  162).  Er 

knoglekanterne  efter  et  brud  således  skarpe  uden  tegn  på  ny 

knogledannelse  (Mays  1998:  165),  indikerer  det,  at  bruddet  er  sket 

peri-mortalt (kort tid før eller samtidig med døden). 

I materialet fra Odense og Fyn blev der i alt fundet 30 frakturer 

på 21 individer. Af disse kunne kun en enkelt, en fraktur på højre ulna, 

betegnes  som  lavenergifraktur/træthedsbrud.  Samtlige  frakturer  var 

fuldstændigt ophelet inden individets død. 

Højenergifrakturerne kan henføres til ulykker eller vold (Grauer 

og Stuart-Macadam: 11). Ulykker som f.eks. faldulykker giver en mere 

diffus fordeling af frakturerne på kroppens knogler alt efter ulykkens art. 

Fraktur i forbindelse med vold kan i nogle tilfælde henføres til brugen af 

en skarp eller stump genstand som våben (Mays 1998: 167-168), men 

hænderne ses ofte også anvendt (Judd 2004: 36). Da de fleste personer 

                                                                                                                              
Projektopgave 16



er  højrehåndede,  ses  slaget  oftest  at  have  ramt  ofrets  venstre  side 

(Mays 1998: 179).  De fleste  frakturer i  forbindelse med vold ses på 

kraniet ved brud på øvre frontale del af kraniet (oftest venstre), men 

brud på occipital-knoglen bag på kraniet ses også (Mays 1998: 179)

(Grauer  og  Stuart-Macadam  1998:  ).  Ligeledes  henføres  fraktur  af 

næsebenet  oftest  til  vold  i  forbindelse  med  et  overfald  eller 

håndgemæng.  Da  armene  ofte  bruges  som skjold  i  forbindelse  med 

overfald,  henføres  brud  på  ulna  (evt.  ulna  og  radius)  ofte  til  vold. 

Fraktur af  den distale ende af ulna (evt.  i  kombination med brud på 

radius) betegnes "parry fracture" (parerfraktur), og forbindes oftest med 

direkte vold (Judd 2008: 1661). Margaret J. Judd gør dog opmærksom 

på, at fraktur af den distale ende af ulna i et arkæologisk materiale kun 

er "mulig parerfraktur", idet bruddet også vil  kunne opstå ved anden 

end direkte angreb/vold (Judd 2008: 1661)(Grauer og Stuart-Macadam: 

21). Er alene den distale ende af radius brækket, betegnes dette "colles 

fracture"  (collesfraktur),  og  antages  hidrørende  fra  et  fald,  hvor  der 

tages  fra  med  hånden  (Judd  2008:  1660).  Frakturens  placering  på 

kroppen kan altså bruges til  identifikation af  mulig årsag (Grauer  og 

Stuart-Macadam: 11).

I hele det her anvendte materiale blev der ikke fundet fraktur på 

kraniet.  Odense  materialet  gav  fraktur  på  en højre  ulna  medialt,  en 

venstre ulna distalt og en højre radius distalt. Der var ingen fraktur på 

ulna eller radius i Ribe materialet efter vold, men her blev det tidligere 

omtalte træthedsbrud observeret. 

Akkumulation af fraktur

Det antages generelt,  at der sker en akkumulation af antal frakturer, 

således  at  individer  med  flere  frakturer  oftest  findes  i  de  ældre 

aldersgrupper (Mays 1998: 176). Denne antagelse medfører implicit, at 

ingen aldersgruppe er mere udsat end en anden (Mays 1998; 176). Et 

ældre individ har simpelthen haft længere tid til at pådrage sig fraktur. 

Ud over at kvinder mister kalk i knoglerne i forbindelse med fødsler og 

amning  samt  efter  menopausen  på  grund  af  faldet  i 

østrogenproduktionen, ses en generel afkalkning af knogler i begge køn 

med alderen (Grauer og Stuart-Macadam 1998: 5). Undersøgelser bl.a. 

foretaget  af  Margaret  J.  Judd  (Judd  2002),  indikerer  dog,  at  "injury 

recidivism",  også  kan  observeres.  Judd  fandt,  at  visse 
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socioøkonomiske/aldersmæssige grupper var mere udsat for frakturer, 

og  derfor  oftere  havde  flere  frakturer  end  resten  af  befolkningen 

generelt. En person, der allerede havde en fraktur, havde altså større 

risiko for at pådrage sig en ny fraktur end resten af befolkningen. 

Af de 21 individer med frakturer blev der fundet fire med flere 

end en fraktur i Odense materialet og en i Ribe materialet. Ud over en 

fra Odense var alle individer mænd, hvoraf to fra aldersgruppen 26-35 

og to fra aldersgruppen 36-45. Mean alderen for mændene lå fra 31 til 

39. Flere end en fraktur blev altså typisk fundet på mænd i 30erne.

Fraktur i materialet fra Odense

I  skeletmaterialet fra Odense blev der totalt  fundet 10 individer med 

fraktur, fem kvinder og fem mænd. Af disse havde tre kvinder og to 

mænd mindre skader som en brækket finger, tå eller brækket/bukket 

ribben. En kvinde, mellem 28 og 38 år, havde fraktur på venstre ulna, 

og højre distale ende af femur, proximale ende af tibia og patella var 

totalt  fusioneret  efter  en  voldsom fraktur.  Venstre  patella  fra  denne 

kvinde havde særdeles kraftig ebonation, desværre var den distale ende 

af venstre femur og den proximale ende af venstre tibia ikke bevaret.

Foto: Jonna Nielsen 2010.
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En mand,  mellem 29 og 34,  havde  fraktur  på  højre  radius  samt en 

knogle i højre hånd. En mand mellem 36 og 36, havde haft brud på 

venstre humerus og femur caput samt et brækket ribben i højre side. 

Fotos: Jonna Nielsen 2010.

Individet med de fleste skader var en mand i alderen 35-43 med ikke 

mindre end fire frakturer. Således var der fraktur på højre ulna medialt, 

højre humerus proximalt, højre pubis samt på 3 ribben i venstre side. 

De fleste frakturer blev observeret på højre side af skelettet.
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Tabel 11 
Køn

Alder # fraktur Høj/lav 
energi

Beskrivelse af fraktur

Kvinde 30-40 1 Høj Fraktur højre carpal phalanges

Kvinde 30-37 1 Høj Fraktur venstre ulna

Kvinde 29-39 1 Høj Fraktur venstre tarsal phalanges

Kvinde 28-38 3 Høj Alvorlig fraktur højre 
femur/tibia/patella

Kvinde 25-30 1 Høj Fraktur venstre ribben

Mand 55-65 1 Høj Fraktur højre carpal phalanges

Mand 35-43 4 Høj Frakturer højre ulna medialt, højre 
humerus proximalt, højre pubis, tre 
venstre ribben

Mand 30-40 1 Høj Fraktur venstre ribben

Mand 29-34 2 Høj Fraktur højre radius samt højre carpal 
phalanges.

Mand 26-36 3 Høj Fraktur venstre humerus, venstre 
femur caput og højre ribben

Fraktur i materialet fra Ribe

I  skeletmaterialet  fra  Ribe  blev  der  totalt  fundet  11  individer  med 

fraktur, to kvinder og hele ni mænd. Kvinderne havde henholdsvis en 

fraktur på venstre ribben og en lille fraktur på højre tibia. Hos mændene 

blev  der  observeret  fire  mindre  brud  som  brækket  finger,  tå  eller 

brækket/bukket ribben. To mænd havde fraktur på højre clavicula, en på 

venstre  clavicula,  og  et  individ  udviste  det  tidligere  omtalte 

træthedsbrud på højre ulna. En enkelt mand havde mere end en fraktur, 

nemlig på højre ribben og venstre finger. Også her var der flest frakturer 

på højre side af skelettet.
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Tabel 12 
Køn

Alder # 
fraktur

Høj/lav 
energi

Beskrivelse af fraktur

Kvinde 32-42 1 Høj Fraktur venstre ribben

Kvinde 28-33 1 Høj Fraktur højre tibia

Mand 38-48 1 Høj Fraktur højre clavicula

Mand 35-45 1 Lav Træthedsbrud højre ulna

Mand 35-45 1 Høj Fraktur venstre tarsal phalanges

Mand 34-44 1 Høj Fraktur venstre clavicula

Mand 33-43 1 Høj Bukket højre ribben

Mand 30-40 2 Høj Frakturer højre ribben og venstre 
carpal phalanges

Mand 30-40 1 Høj Fraktur venstre tarsal phalanges

Mand 28-38 1 Høj Fraktur højre humerus

Mand 28-38 1 Høj Fraktur højre carpal phalanges

Sammenligning af frakturer på de to kirkegårde
Totalt bestod materialet fra Odense af 43 og 48 mænd, hvor der blev 

fundet fraktur på fem kvinder og fem mænd, altså i alt ti med frakturer. 

Fordeling i Ribe materialet var 46 og 49 med i alt 11 med fraktur, to 

kvinder og ni mænd. Sammenlignes frakturer på de to lokaliteter ved en 

chi-square test, findes der ingen signifikant forskel, se side tre i bilag 2. 

Ca. ti individer med fraktur ud af en sample på ca. 100 individer synes 

at være standard for dansk middelalder. Selve frakturfrekvensen synes 

altså  ikke  påvirket  af  graden  af  kønsdimorfi.  De  to  lokaliteter  med 

henholdsvis  stor  og  lille  kønsdimorfi  viser  stort  set  samme 

frakturfrekvens.

Sammenligner  vi  dog,  ligeledes  med  en  chi-square  test, 

fordelingen af fraktur på de to køn, observeres en signifikant forskel i 

materialet fra Ribe med den store kønsdimorfi, se side fire i bilag 2. Ud 

af gennemsnittet på ca. ti individer med fraktur ud af ca. 100 personer, 

havde mænd i Ribe altså signifikant flere frakturer end kvinder. 

For et nærmere overblik over de statistiske udregninger henvises 

til samtlige sider i bilag 2. 

Kønsdimorfi og fraktur

Vurdering af materialet

Sammenlignes de socioøkonomiske forhold i Odense og Ribe, kan det 

noteres, at de arkæologiske/arkitektoniske levn såvel som de skriftlige 

kilder indikerer, at begge byer var betydningsfulde centre for handel og 
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håndværk.  Hvor  Odense  lå  centralt  for  handlen  mellem  øst  og  vest 

Danmark,  var  Ribe  knudepunkt  for  forbindelse  til  resten  af  Europa. 

Begge  kirkegårde  indeholder  altså  skeletter  fra  en  bybefolkning, 

individerne er kommet fra hele udsnittet af samfundslag høj som lav, 

indikerende  en  rimelig  kompatibilitet  i  de  jobfunktioner,  der  er 

repræsenteret.  Dog  dækker  materialet  fra  Ribe  en  lidt  kortere 

tidsperiode end materialet fra Odense.

Aldersfordelingen viser  for  begge  lokaliteter,  at  der,  som også 

observeret i andre undersøgelser (Grauer og Stuart-Macadam 1998: 3) 

er en overdødelighed blandt kvinder i den fødedygtige alder. I Odense 

sås således, at 79% af kvinderne døde i aldersgruppen 26-35, for Ribe 

var tallet 72%. Fordelingen var henholdsvis 58% og 59% for mænd. 

Begge steder sås, i modsætning til normen (Grauer og Stuart-Macadam 

1998: 3), en lavere forventet livslængde for kvinder.

Bedømmes det totale antal af kvinder og mænd udgravet på de 

to  lokaliteter,  er  der  ifølge  udgravernes  observationer  en  mindre 

frekvens af kvindebegravelser i Ribe. Således observeres det, at der i 

Odense er udgravet næsten lige mange mænd som kvinder (Christensen 

1999: 89), hvor fordelingen i Ribe har været flere mænd end kvinder 

(Petersen 1993: 3).

En  sammenfattende  vurdering  af  materialet  fra  henholdsvis 

Odense og Ribe synes således at indikere, at der er en stor grad af 

kompatibilitet.  en  næsten  ens  aldersfordeling  for  de  to  køn,  og  de 

socioøkonomiske forhold/den socioøkonomiske fordeling i  befolkningen 

forekommer  særdeles  ens,  bortset  fra  at  Ribes  handelsliv  har  været 

mere internationalt fokuseret end i Odense. Eneste markante forskelle i 

materialet forekommer således at være graden af kønsdimorfi. samt at 

der  totalt  er  begravet  færre  kvinder  i  forhold  til  mænd  på  Ribe 

lokaliteten, hvilket,  som tidligere omtalt,  kan skyldes et kønsspecifikt 

begravelsesmønster. 

Kønsdimorfi generelt

Udviklingen  af  en  stor  human  kønsdimorfi  sættes  ofte  traditionelt  i 

forbindelse med polygyne samfund, hvor store mænd har en fordel i 

kampen om kvinderne (Kanazawa og Novak 2005: 657). I denne teori 

ligger implicit en antagelse om, der er i polygyne samfund altid vil være 
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en mangel på "giftefærdige" kvinder, idet disse store mænd efterspørger 

et ubegrænset antal kvinder. 

En forklaring til årsagen til udviklingen af stor human kønsdimorfi 

er, at de store mænd, der vinder i konkurrence/kamp om kvinderne, har 

mulighed for at give deres gener for størrelse videre til deres sønner 

(Kanazawa  og  Novak  2005:  658).  Mænd  vil  således  blive  større  og 

større  med  generationerne,  medens  kvinder  vil  forblive  samme 

størrelse. Dette forudsætter dog, at størrelse kun arves fra samme køn 

forældre, i modsætning til f.eks. øjen-, hår- og hudfarve, hvilket ikke 

forekommer logisk (Kanazava og Novak 2005: 658). Undersøgelser af 

relationen mellem forældres og barns højder understøtter da heller ikke 

denne teori (Kanazawa og Novak 2005: 659).

Gennem studier har Sathoshi Kanazawa og Deanna L. Novak vist, 

at der nærmere er tale om, at kvinder bliver lavere i polygyne samfund, 

medens mænd forbliver  samme højde.  Forklaringen på  dette  skulle  i 

henhold til Kanazawa og Novak være, at den kontinuerlige mangel på 

kvinder i den fødedygtige alder vil medføre, at menarche alderen bliver 

lavere og lavere (Kanazawa and Novak 2005: 660). Da piger holder op 

med at vokse efter menarche alderen, vil de således fysisk blive lavere 

og lavere (Kanazawa og Novak 2005: 660).  Hvor udviklingen af stor 

kønsdimorfi  ifølge  første  eksempel  således  er  rent  genetisk  forklaret 

(store  mænd  har  størst  mulighed  for  at  videregive  deres  gener  for 

størrelse), forklares udviklingen og vedligeholdelsen af stor kønsdimorfi i 

andet eksempel ved, at der i hver generation på ny sker en udvælgelse 

baseret på en specifik "kvalifikation/egenskab", i Kanazawa og Novaks 

teori er denne "kvalifikation/egenskab" tidlig menarche alder (Kanazawa 

og Novak 2005: 660). 

Af ovenstående kan det udledes, at den sociale interaktion i et 

samfund, kønsroller  i  særdeleshed,  spiller  en stor rolle  for  graden af 

kønsdimorfi. Sociale interaktion/kønsroller giver altså iflg. Kanazawa og 

Novak et "fysisk spor" på skeletmaterialet.

Forholdene i de middelalderlige samfund i Odense og Ribe tyder 

dog  på,  at  der  her  på  begge  lokaliteter  har  været  tale  om  seriel 

monogami,  idet et individ vil  kunne have flere på hinanden følgende 

partnere/ægtefæller  igennem  livet.  På  begge  lokaliteter  blev  der 

observeret  en  stort  set  ens  overdødelighed  blandt  kvinder  i  den 

fødedygtige  alder,  således  at  mænd  må  antages  at  have  haft  flere 

ægtefæller end kvinder gennem livet. Det må således antages, at der 
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begge steder har været en stort set  ens mangel  på/konkurrence om 

kvinder i den fødedygtige alder. Dette kan altså ikke forklare udviklingen 

af den observerede forskel i kønsdimorfi på de to lokaliteter. Årsagen må 

altså søges andre steder i det sociale interaktionsmønster.

Kønsdimorfi og frakturfrekvens

De statistiske udregninger viste, som tidligere bemærket, at der ikke 

kunne konstateres en forskel i hyppigheden af fraktur i Odense og Ribe 

materialet. På begge lokaliteter blev der blandt ca. 100 individer fundet 

cirka ti med fraktur af forskellige typer. Dette kunne indikere, at der i 

dansk middelalder i bysamfund af Odense/Ribe art var stort set samme 

risiko  for  at  komme til  skade.  Dog  skal  det  bemærkes,  at  de  fleste 

individer med mere end en fraktur forekom i Odense materialet. 

Forskellen i kønsdimorfi de to steder ses altså ikke at forårsage et 

generelt  væsentligt  højre/lavere  aktivitetsniveau  på  en  af  de  to 

lokaliteter (dog antageligt lidt højre i Odense), eller et mere eller mindre 

voldeligt  samfund.  Da  aktivitetsniveau,  jobfunktioner  o.l.  antages  at 

have en indflydelse på selve frakturfrekvensen (Smith 1996: 88), er de 

aktiviteter,  der  forekom  i  Odense  samfundet,  derfor  antageligt  ikke 

væsentligt forskellige fra de aktiviteter, der forekom i Ribe samfundet. 

Kønsdimorfi og frakturtype

Som tidligere  nævnt  blev der  ikke fundet  fraktur  på kraniet  i  begge 

samples. For mændenes vedkommende blev der kun fundet en fraktur 

af ulna (medialt). Individet i alderen 35-43 år var fra Odense materialet, 

og havde tre andre mere ulykkes/arbejdsrelaterede frakturer, så ulna 

frakturen kan være pådraget sammen med en eller flere af disse. En 

enkelt kvinde i alderen 30-37 år, ligeledes fra Odense, havde fraktur på 

venstre ulna, og kunne således også ifølge Judd, som tidligere nævnt, 

tilskrives andet end vold/overfald. I det ovenstående ses bort fra det 

tidligere omtalte træthedsbrud på ulna.

Betragtes  de  observerede  frakturer  i  materialet,  har  en  mulig 

"kamp/konkurrence" om kvinder dog ikke antaget en fysisk form, idet 

der ikke er flere volds-/overfaldsfrakturer på mænd i  Odense end på 

mænd i Ribe. Ligeledes er der hverken i Odense eller i Ribe indikation 

for,  at  mænd forsøgte at  kontrollere kvinder ved fysisk vold, eller  at 
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kvinder udøvede vold mod hinanden. Forskellen i kønsdimorfi har altså 

ikke gjort de små kvinder fra Ribe mere udsat for vold fra deres mænd 

end de større kvinder fra Odense. Denne undersøgelse viser altså ingen 

sammenhæng  mellem  graden  af  kønsdimorfi  og  hyppigheden  af 

vold/overfald mod folk af samme eller modsatte køn. 

Overordnet set er de frakturer, der blev observeret i materialet 

fra Odense og Ribe, som det kan ses af tabel 11 og 12, meget blandet, 

fra små brud på phalanges til mere voldsomme brud på flere knogler, 

indikerende at de antageligt er mere arbejds-/ulykkesrelaterede, og kan 

stamme fra et eller flere tilfælde. 

Generelt  i  forbindelse  med ovenstående betragtninger skal  det 

dog bemærkes, at undersøgelsen er lavet på et relativt lille materiale.

Kønsdimorfi og kønsfordeling af fraktur

På ingen af lokalteterne ses der i frakturtype/-frekvens indikation af, at 

kvinder har været mere udsat for vold eller ringere sociale forhold end 

mændene.  Hvor  frakturmønstret  i  Odense  med  den  lille  kønsdimorfi 

viser et ret symmetrisk mønster mellem kønnene (dog har flest mænd 

flere skader end en), er der i Ribe en større variation. Mændene i Ribe 

stod  for  en  signifikant  større  del  af  de  ulykkes-/arbejdsrelaterede 

frakturer.  Dette  kunne  indikere,  at  kvinder  i  samfund  med  lille 

kønsdimorfi, grundet deres større fysiske lighed med mændene, påtog 

sig  flere/hårdere  fysiske  arbejdsopgaver  end  i  samfund  med  en  lille 

kønsdimorfi, hvor kvinderne ikke forventedes at udføre samme fysiske 

arbejde. 

Da kvinders knogler generelt antages for at være mere skrøbelige 

end mænds (også ved en mere ens størrelse) grundet den større grad af 

afkalkning i forbindelse med amning, fødsler og menopausen, ville en 

totalt ens fordeling af den fysiske belastning kunne antages at give flere 

frakturer  for  kvinders vedkommende. Dette  indikerer  materialet  altså 

ikke har været tilfældet. En nærmere udredning af graden af afkalkning 

af kvinders knogler i middelalderen, samt fysisk aktivitets indflydelse på 

opbygning/vedligeholdelse  af  knoglerne,  er  ikke  foretaget  for 

nærværende  undersøgelse,  men  ville  kunne  give  mere  detaljerede 

informationer om disse faktorers indflydelse. 

Årsagen til den mere ligelige fordeling i frakturmønstret i Odense 

sammenlignet med Ribe (fundet ved dette komparative studie) er altså 
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antageligt at finde i interaktionen mellem kønnene, altså de kønsroller 

der blev lagt på dem (Grauer og Stuart-Macadam 1998: 3). Hvor køn er 

en  biologisk  realitet,  er  kønsroller  en  social  konstruktion  (Grauer  og 

Stuart-Macadam 1998: 2), og disse kønsroller synes altså reflekteret i 

frakturfordelingen i materialet (Judd 2004: 35). 

Derudover  peger  resultaterne  i  retning  af,  at  der  i  Odense 

antageligt var en selektion for kønslighed, altså lav kønsdimorfi. Kvinder 

med en fysik/styrke mere lig mændenes havde en større chance for at 

finde  en  partner,  og  denne  selektion  blev  gentaget  generation  for 

generation.  Det  modsatte  synes  at  have  været  tilfældet  i  Ribe, 

interaktionen  mellem  kønnene  har  her  favoriseret  selektion  for 

kønsulighed. Heraf følger, at kønsrollerne i et samfund altså forekommer 

at  have  et  fysisk  ”udtryk”  i  graden  af  kønsdimorfi  og  fordelingen af 

frakturerne.

Kønsdimorfi og fraktur i et neolitisk materiale

Sammenligning af materiale og data fra to så geografisk og tidsmæssigt 

forskellige områder som dansk middelalder og ægyptisk prædynasti kan 

naturligvis kun ske på et meget overordnet plan med den allerstørste 

forsigtighed.  Validiteten  i  nedenstående  observationer  vil  derfor 

naturligvis skulle undersøges nærmere. 

Skeletmaterialet fra gravplads N7000 stammer fra en udgravning 

foretaget  i  Naga-ed-Der  området  i  Øvre  Ægypten i  starten af  1900- 

tallet.  Udgravningen  blev  ledet  af  George  A.  Reisner  og  Alberth  M. 

Lythgoe (Dunham 1965: ix) med Sir Grafton Elliot Smith, assisteret af F. 

Wood  Jones,  ansvarlig  for  de  biologisk-antropologiske  undersøgelser 

(Podzorski 1990: 8). Gravplads N7000 er blevet dateret til prædynastisk 

periode fra 3900 til 3300 B.C. (Podzorski 1990:7), og indeholdt totalt 

635 grave med ca. 855 individer (Dunham 1965: xiii).

Individerne havde gennemgået en naturlig mumificeringsproces 

og var velbevaret, men ved modtagelse på Cairo Museum fik Smith hud 

og  hår  renset  af  selve  skeletterne  (Podzorski  1990:  9),  for  at  gøre 

materialet  bedre  egnet  til  egen  forskning,  der  involverede  måling  af 

kraniet.

Kønsbestemmelsen af en del af individerne var åbenbar, idet flere 

mænd  havde  haft  deres  penis  beskyttet  af  en  læderpose,  og  blev 

udgravet med begge dele bevaret i graven (Dunham 1965: xii). Ved den 
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efterfølgende undersøgelse fandt Smith og Jones en ringe morfologisk 

forskel på kranium og de post-kranielle knogler for kønnene, begge køn 

udviste meget gracile knogler. Ved en test fandt Smith, at individer kun 

kunne  klart  kønsbestemmes,  hvis  vinklen  på  pubis  benet  også  blev 

inddraget (Smidth 1910: 23). Dette kunne altså indikere en meget lav 

grad af kønsdimorfi i skeletmaterialet fra gravplads N7000 i Naga-ed-

Der.

Følgende citat fra Smith er af flere, som bl.a. Patricia Podzorski 

og  Margaret  Judd,  blevet  taget  som  indikation  af,  at  Smith  anså 

kvinderne  i  Naga-ed-Der  som  værende  svage  fysisk  og  socialt  og 

kontrolleret  af  mænd  med vold,  (om det  rent  faktisk  er  en  korrekt 

tolkning kan diskuteres):

“In fencing with the naboot – a very favorite pastime - the staff is 

grasped  in  both  hands,  and  blows  are  given  and  parried  as  in 

quarterstaff; but the naboot has a much wider range of utility than the 

use in these ordered bouts of fencing, and the women in these ancient 

burials  show a  high  proportion  of  fractured  forearms.”  (Smith  1910: 

297).

Podzorskis egen undersøgelse af skeletmaterialet viser da også 

en meget homogen fordeling af antal og type af fraktur på de to køn. 

Således fandt hun lige mange ulna frakturer hos mænd og kvinder og 

generelt  en  jævn  fordeling  af  forekomsten  af  fraktur  over  hele 

gravpladsen (Podzorski 1990: 20). Dette, sammenholdt med at begge 

køn  udviste  samme  frekvens  i  indikation  af  mangelsygdomme  (som 

cribra  orbitalia)  (Podzorski  1990:  54),  og  indikation  på  hårdt  fysisk 

arbejde (som spondylolysis) (Podzorski 1990: 86) indikerer et samfund 

med  stor  egalitet  mellem  kønnene  og  et  meget  homogent 

aktivitetsmønster.

Bortset  fra,  at  der  på  N700  gravpladsen  blev  fundet  brud  på 

kraniet indikerende et generelt mere voldeligt samfund, udviser Naga-

ed-Der materialet en stor grad af lighed med Odense materialet. Har der 

i  Naga-ed-Der  været  en  kompatibel  socioøkonomisk  struktur  blandt 

kønnene og en selektion for kønslighed, kan de frakturer, der observeres 

hos  kvinder,  altså  ikke  umiddelbart  tolkes  som mænds  forsøg  på  at 

kontrollere  fysisk  og socialt  svagere kvinder  i  prædynastisk  Egypten, 

men kan nærmere tilskrives det mere homogene aktivitetsmønster, som 

det også antages observeret i Odense.
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Ovenstående  betragtninger  understøttes  af  selve  gravene. 

Krukker  udgjorde  størsteparten  af  gravgaverne,  og  selv  om der  var 

forskel  i  antal  fra  grav  til  grav,  blev  der  ikke  noteret  en forskel  for 

kvinder  og  mænd (Dunham 1965).  Naga-ed-Der  var  altså  antageligt 

ikke et totalt egalitært samfund, med der var en vis grad af egalitet 

mellem kønnene.

Konklusion

Ud fra denne undersøgelse kan det således ikke afvises, at der er en 

sammenhæng  mellem  kønsdimorfi  og  fraktur,  ikke  mellem 

frakturfrekvensen  eller  frakturmønstret,  men  fordelingen  af  fraktur 

mellem kønnene.  I  et  mere  egalitært  samfund,  hvor  kvinder  har  et 

aktivitetsmønster, der mere ligner mændenes, vil der være en selektion 

for lav kønsdimorfi, og det mere ens aktivitetsmønster vil kunne aflæses 

i fordelingen af fraktur på kønnene. Det tyder således på, at kønsroller i 

et givent samfund giver fysiske spor på selve skeletmaterialet, og ses 

indikeret i graden af kønsdimorfi og fordelingen af frakturer.

For at komme nærmere på en afklaring af, om overordnet teori 

har en universel gyldighed, vil relationen kønsdimorfi og fraktur skulle 

undersøges i et større sample, end det her var muligt. Materiale fra en 

anden periode og et andet geografisk område end det her anvendte vil 

her  være  at  foretrække,  og  materialet  fra  Naga-ed-Der  forekommer 

umiddelbart meget anvendeligt. Om afkalkning af knoglerne spiller en 

rolle i  antallet af frakturer, og om der kan ses en geografisk og/eller 

tidsmæssig  forskel,  ville  også  være  interessant  at  inkludere  i  en 

yderligere undersøgelse.

Den meget overordnede undersøgelse af det neolitiske materiale 

synes at indikere, at en undersøgelse som den her foretagne vil kunne 

tilføje  relevant  ny  viden  om  fortiden,  og,  som  vist  tidligere,  evt. 

understøtte et mere nuanceret billede af kvinders position i vores fjerne 

fortid.
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Abstract

This study explores the hypothesis that the pattern of gender inequality 

in a community influences the frequency and patterns of fractures.

As it is not possible to read gender relations from skeletons it is – 

following several research results – assumed that the level of gender 

inequality  is  reflected  in  sexual  dimorphism.  So  the  study  design 

consists in correlating a measure of sexual dimorphism with measures of 

frequencies and patterns of skeletal trauma.

Approximately  200  individuals  from  two  medieval  Danish 

cemeteries have been examined. One hundred individuals (50 females 

and 50 males) came from the Gray Friars cemetery in Ribe, Jutland. 

Another 100 skeletons (50 females and 50 males) came from a similar 

cemetery in the city of Odense on the island of Funen.

In  Jutland  the  level  of  sexual  dimorphism  is  known  to  be 

substantially larger than on the island of Funen. Sexual dimorphism was 

assessed by means of measurements on the pelvis and in accord with 

conventional wisdom the level of sexual dimorphism was found to be 

lower in the Funen than in the Jutland sample.

The fracture frequencies, types and patterns were estimated for 

the two skeletal samples. No significant difference between the fracture 

frequencies on the two sites was found, but the distribution between the 

sexes in Ribe was found to be significant.

The study indicates a level of relationship between human sexual 

dimorphism,  gender  roles/level  of  activity,  and  the  distribution  of 

fractures between the sexes. Studies of larger samples will help clarify 

this.
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