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Indledning 
Baggrunden for denne opgave er den nyligt erkendte patologiske tilstand Fokal osteolytisk 

syndrom, også kaldet FOS. Knogleforandringerne blev opdaget første gang på skeletmateriale fra 

den tidligmiddelalderlige kirkegård tilhørende Nordby Ødekirke ved Århus. Siden 2003/2004 har 

der ved ADBOU ved Syddansk Universitet været udført systematiske registreringer af 

skeletmateriale fra flere af samlingens kirkegårde. Registreringerne har efterfølgende dannet 

grundlag for en beskrivelse af sygdommens patologiske forandringer, og fremtidige undersøgelser 

vil skabe yderligere viden.1 

Formålet med denne undersøgelse er, ved hjælp af skeletmateriale fra to middelalderlige kirkegårde 

at undersøge hvorvidt, der forekommer en geografiske forskel i spredningen af FOS. Tidligere 

undersøgelser har vist at sygdommen har været udbredt i det jyske område, idet Dorthe Pedersen 

bl.a. har analyseret skeletter fra Øm Kloster, Tirup Ødekirke, Skt. Mikkel Kirke, Sejet Ødekirke og 

Nordby Ødekirke. I disse undersøgelser forekommer det, at der er en forholdsvis stor procentdel af 

befolkningen, der var ramt af sygdommen. Spørgsmålet er hvorvidt befolkningen i andre dele af 

landet har været berørt af sygdommen i samme grad, som det ses på det jyske skeletmateriale?  

Undersøgelsen tager udgangspunkt i materiale fra én jysk og én fynsk kirkegård, nærmere bestemt 

fra Viborg, Skt. Mikkel Kirke  og Odense, Skt. Albani Kirke. De to lokaliteter er udvalgt på 

baggrund af flere kriterier, bl.a. var det en vigtigt faktor, at kirkegårdenes primære funktionsperiode 

lå i tidlig- og højmiddelalderen, samt at de begge var en del af det urbane miljø. Der er registreret 

individer med armstillingerne A og B, hvilket metodiske er med til at afgrænse skeletmaterialet 

tidsmæssigt, således at materialet primært stammer fra tidlig – og højmiddelalder.  

I forhold til den patologiske tilstand er det ligeledes interessant at kigge på om sygdommen ser 

forskelligt ud, rammer forskellige køns - eller aldersgrupper alt efter om det er en fynsk eller en jysk 

population. I samme ombæring er der også undersøgt, hvilke andre patologiske tilstande de enkelte 

individer har foruden FOS, og ikke mindst hvilke dem som ikke har FOS har. 

 

                                                             
1 Pedersen 2008 



4 
 

Metode 

Forudgående overvejelser ved valg af lokaliteter 
Skeletmaterialet som anvendes til denne opgave er udvalgt på baggrund af forskellige kriterier.   

Det har ved forudgående undersøgelser vist sig, at der FOS forekommer på skeletmateriale fra flere 

jyske middelalderkirkegårde. 2 Det kunne således være interessant at undersøge om hyppigheden af 

FOS-relaterede læsioner er ens hos de danske middelalderlige populationer i forhold til deres 

geografisk placering, eller om der er en geografisk forskel i spredningen af sygdommen. Opgaven 

er således baseret på materiale fra to kirkegårde – en jysk og en fynsk. Foruden det geografiske 

aspekt ser der også ud til at være en forskel i den kronologiske distribution.3 Da opgavens fokus 

ikke er at beskrive sygdommens kronologiske spredning, men at beskrive sygdommen i de to 

geografiske områder, blev det valgt at inddrage skeletmateriale, der dateringsmæssigt hvad størst 

mulighed for at vise spor efter FOS. I forhold til begravelsernes relative datering blev der anvendt 

armstillingskronologi, hvilket er beskrevet af både Redin (1976) og Kieffer-Olsen (1993). 

Sidstnævnte forsøgte ved sammenligninger af otte kirkegårdsundersøgelser, fordelt både i tid og 

rum, at give et mere nuanceret billede af middelalderens gravskik. Baseret på den store mængde 

materiale fra kirkegårdene blev det muligt at skabe et overordnet billede af kirkegårdenes brug, 

samt at identificere regionale og tidsmæssige variationer. Generelt kan det siges at armstillingerne 

A, B, C og D afløser hinanden, og at dateringen for A og B er fra år 1000-1375.4 

  
                                                             
2 Pedersen 2008, s. 25. 
3 Pedersen 2008, s. 48‐55, Pedersen 2008 s. 25. 
4 Kieffer‐Olsen 1993. 

Fig. 1. Skematisk tegning 
over de i middelalderen 
anvendte armstillinger, 
hvor A er den ældste og D 
den yngste. Til denne 
opgave til der kun blive 
anvendt individer, der er 
blevet gravlagt med 
armstillingerne A eller B. 
Efter Roesdahl 1999, s. 
344. 
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Ved brug af denne dateringsmetode må man dog være indstillet på, at der forekommer variationer 

på de enkelte kirkegårde. Disse variationer kan være baseret på lokale traditioner og sociale 

grupperinger, som opstår i forbindelse med bl.a. det urbant miljø og klostrene som kirkelige 

institutioner. I forhold til skeletmaterialet fra den jyske og den fynske kirkegård er der intet der 

tyder på, at dette ikke stammer fra den middelalderlige befolkning. Ligeledes er der flere 

indikationer på, at begravelserne fra begge kirkegårde stammer fra tidlig- og højmiddelalder, idet 

gravene fra lokaliteterne primært har registrerede fund af skeletter med armstilling A og B.  

En sidste faktor som var vigtig for undersøgelsen var, at individerne på kirkegården afspejlede den 

samme sociale struktur. Der er således ofte stor forskel i den socioøkonomiske baggrund for de 

gravlagt, i forhold til hvilken form for kirkegård de er blevet begravet på. Der er således forskel på 

hvilken befolkningsgrupper der således bliver begravet på landsby og bykirkegården og sogne-, 

kloster- og domkirkegården.   

 

De to kirkegårde 
Valget af skeletmaterialet fra en jysk kirkegård blev i første omgang baseret på, at Dorte Pedersen 

havde registeret armstillingerne C og D fra Viborgs Skt. Mikkel Kirke. Disse registreringer blev 

foretaget i forbindelse med analyser til hendes speciale.5 Fordelen ved at registrere A og B-

armstillinger ville derfor betyde en fuldkommen FOS-registrering af det pt. udgravede 

skeletmaterialet med erkendt armstilling. Det er således kun individer der er blevet udgravet i en 

grav, der er inddraget i denne undersøgelser, og løsfundsknogler fra de to lokaliteter er ikke blevet 

undersøgt. Trods det at Dorthe ikke var stødt på FOS i forbindelse med hendes registrering af Skt. 

Mikkel, var der tidligere blevet registreret FOS-relaterede læsioner på flere af kirkegårdens 

individer. Skeletmaterialet er ligeledes fordelagtigt at anvende, idet det meste af materialet har en 

god bevaringsgrad, hvilket generelt har betydning for registreringen af sygdomme. Antallet af 

begravelser og hermed individer passede ligeledes godt overens med undersøgelsens størrelse.    

Valget af den fynske kirkegård til sammenligning faldt på Skt. Albani Kirke i Odense. Denne 

opfyldte de opstillede krav, idet hovedparten af de udgravede skeletter var registreret med A og B-

armstilling. Kirken var ligeledes sognekirke, hvilket stemmer overens med Skt. Mikkels Kirkes 

status. Det må derfor formodes at de begravede på kirkegården repræsenterer en bred vifte af byens 

                                                             
5 Pedersen 2008. 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borgere, modsat nogle af byens klosterkirkegårde, som generelt kan siges at have tiltrukket den 

bedrestillede del af befolkningen.6  

 

Praksis ved registrering 
Forud for undersøgelserne af skeletmaterialet fra Skt. Mikkels Kirke skulle der findes frem til de 

individer, der var registreret med enten A og B-armstilling. Udgravningen var foretaget i 1977, og 

der blev i forbindelse udgravningen af det enkelte individ ikke udfyldt særskilte skeletark med 

informationer omkring skelettet og dets stilling i graven. Udvælgelsen er således baseret på en liste 

udarbejdet af Jesper Boldsen, samt de overordnede udgravningsplaner, hvor individerne er pænt 

tegnet ind i deres respektive grave. Plantegningen kan ses på Fig. 2.  

  

                                                             
6 Christensen 1999, s. 84‐86. 

Fig. 2. Plantegning over 
udgravningen af Skt. 
Mikkels Kirke i Viborg. 
Det var muligt pga. den 
konsekvente tegning af 
individerne i gravene, 
at identificere den 
enkelte gravlagtes 
armstilling. Efter Vellev 
1978, s. 66. 
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For at have et overordnet mønster at gå frem efter er udvælgelsen af materialet gået frem efter 

følgende regler - det er højre arms stilling, der er den gældende i forhold til, hvilken gruppe (A eller 

B-armstilling) det enkelte individ er blevet opdelt i. Hvis den højre arm ikke er bevaret er den 

venstre udslagsgivende. I tilfælde af tvivl omkring armstillingen på et givent individ er, der anført 

en bindestreg mellem de formodede armstillinger (eks. a-b). I givet fald der er skrevet ? ud for enten 

højre eller venstre arm henviser dette til, at armstillingen ikke har kunnet erkendes ud fra 

plantegningen. Deslige er der flere steder hvor underarmen på individet ikke er bevaret, men hvor 

humerus ligger lige ned langs skelettet. I sådanne tilfælde kan flere af armstillingerne være 

gældende, og det er således svært at bedømme, hvilken armstilling individet skal indregnes under. 

Desuden er der flere steder skrevet formodet ud for den enkelte arm. Der er kun inddraget 

skeletmateriale hvor det har været muligt at vurdere individets armstilling. De anvendte inddelinger 

er mit skøn baseret primært på udgravningsplanerne, og det kan være at andre ser anderledes på de 

enkelte tilfælde. Man kan se min opdeling af individernes armstillinger i bilag 1, hvor alle fire 

armstillingstyper er inddraget.  

 

For skeletmaterialet fra Skt. Albani forholdte det sig anderledes med informationerne omkring den 

afdødes armstilling, idet der både fra udgravningen i 1982-83 og fra den seneste i 1998 var blevet 

udfyldt særskilte skeletark for hvor grav og in situ fundne individ. I forhold til udvælgelsen af 

skeletterne var det ligeledes vigtigt at individerne havde erkendt A og B armstilling, men udover 

dette blev skeletnumrene tilfældigt udvalgt. Der er inddraget materiale fra begge udgravninger, 

hvilket gør at der også er materiale fra forskellige dele af kirkegården. 

 

I forhold til hvorvidt der kun skulle udvælges bestemte grupperingen indenfor den enkelte skelet 

population, såsom opdeling i køn, alder eller lignende, blev det valgt at kigge på samtlige individer i 

befolkningen. I forbindelse med den forudgående registrering og Dorthe Pedersens undersøgelser 

har det vist sig, at alle i befolkning kunne have FOS. Dette er modsat både spedalskhed, syfilis og 

tuberkulose, hvor den lange inkubationstid oftest gør en stadfæstelse af sygdommene usikre. Til 

analysen af alder og køn blev der anvendte de på ADBOU gængse osteologiske metoder.7 

Aldersestimering blev først udarbejdet subjektivt8 og derefter også vurderet ved hjælp af 

                                                             
7 Boldsen & Milner 2004. 
8 Bass 2005. 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translationsanalysen. 9 Formålet med at klargøre individernes alder var at få et overblik over det 

demografiske aspekt af FOS. Ved registrering af individernes alder, og efterfølgende inddeling i 

aldersgrupperinger, er det muligt at belyse hvilke aldersgrupper der var smittet med sygdommen, og 

om der var en tendens til at nogle aldersgrupper var mere ramt end andre. Foruden køn og 

aldersestimater blev der også foretaget de registreringer af individernes generelle helbredstilstand 

idet bl.a. de tre store infektionssygdomme, spedalskhed, syfilis og tuberkulose også blev registreret. 

Målet var her at undersøge om der var et mønster i, hvilke af de store infektionssygdomme som 

FOS optrådte sammen med, samt hvilke sygdomme der ikke forekom når der var læsioner efter 

FOS. Resultaterne fra både den aldersbetingede og den sygdomsbetingede registreringer blev 

egentlig et biprodukt i forhold til opgavens egentlige formål, men resultaterne er ikke desto mindre 

spændende, og bestemt noget som var værd at inddrage når man nu havde fat i skeletmaterialet. 

Registreringerne af infektionssygdommene blev foretaget ved hjælp af de på ADBOU tilgængelige 

registreringsskemaer. 

 

Manual og registreringsskema 
I forhold til registreringen af FOS blev der anvendte en manual, som afdelingen på ADBOU på 

daværende tidspunkt anvendte til registrering af sygdommen. Denne var baseret på de 

knogleforandringer der var blevet registreret på 114 individer fra Norby kirkes kirkegård.10 Til 

manualen var et tilhørende registreringsskema, med hvor de knoglelæsionerne, som ses i 

forbindelse med FOS, var opdelt i to forskellige knoglelæsioner -  kompakt erosion og trabekulær 

erosion. Se mere FOS læsionerne i kommende afsnit. Da de to knoglematerialer blev registreret i 

foråret 2007 er den anvendte manual og registreringsskema sidenhen blevet revurderet af Dorthe 

Pedersen. Se bilag 2 og 3 for både det anvendte registreringsskema til nærværende opgave og for 

det nyeste skema. Jeg har valgt at beholde mine registreringer på de gamle skemaer, da det ville 

blive for omfattende at skulle overfører og genundersøge hele skeletmaterialet. Der kan således 

forekomme enkelte afvigelser i forhold til Dorthe Pedersens resultater fra 2008. 

 

 

                                                             
9 Boldsen et al. 2002. 
10 Pedersen 2008 s. 10, 19. 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Statistik  
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 i forhold til hvem der har og ikke har FOS 

læsioner på de to kirkegårde. Dette bliver hele populationen, men også en analyse af relationen 

mellem FOS og køn.     

 

Karakteristik af de to udvalgte kirkegårde 
Det var vigtigt at skeletmaterialet kom fra to kompatible kirkegårde, idet baggrunden for  

sammenlignende analyser således passer bedst muligt. Det er derfor væsentligt at have kirkegårdens 

arkæologiske og samfundsmæssige kontekst for øje, idet både den nutidige udgravning og det 

tidsmæssige/geografiske aspekt har stor indflydelse på den begravede befolkning. Kirkernes 

kulturhistorie vil blive karakteriseret i de to kommende afsnit. 

 

Viborg, Skt. Mikkel Kirke og kirkegård 
Viborg var i middelalderen en vigtig og centralt beliggende by, med både landsting og Domkirke, 

og byen havde på baggrund af dette et stort antal kirker og kirkelig institutioner. Langt størstedelen 

af kirkerne blev nedrevet kort før reformationen, og deriblandt var også Skt. Mikkels Kirke. Det 

kirkelige anlæg er kendt fra både skriftlige kilder og kortmateriale, dog har det været så få 

henvisninger, at man har haft tvivl om kirkens præcise placering. Kirkens placering ses på Fig. 

3.   

                                                             
11 Pedersen 2008, s. 13. 

Fig. 3. Udsnit af Resens kort over Viborg. 
Kortet er fra 1677, og lige vest for byen ses 
lokaliteten markeret med et 5-tal, hvor Skt. 
Mikkels Kirke og kirkegård skulle have ligget. 
Efter Vellev 1978, s. 58. 
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Kirken var en sognekirke, og det er derfor påfaldende, at den på Resens kort er placeret udenfor 

byporten og det bebyggede område.12 Kirken lå ved den sydlige indfaldsvej til byen, hvor man fik 

adgang via Skt. Mikkels port.  

I de skriftlige kilder nævnes sognekirken første gang i 1159/60, hvor den overgives fra Viborg 

Domkapitel til et hospital. I samme dokument nævnes ligeledes, at kirken har været i Domkapitlets 

eje fra omkring 1120. Kirken nævnes først næste gang i 1440, hvor Hr. Peder Mathisen nævnes som 

forstander for St. Jørgens gården og som præst ved Skt. Mikkels sogn. Den nævnte forbindelse 

mellem hospital og sognekirke eksisterer således stadig, og det præciseres at hospitalet er byens 

spedalskhedsinstitution. Placeringen udenfor bygrænsen og sammenkoblingen mellem kirken og 

spedalskhedshospitalet passer således godt sammen, idet smittefare og andet var medvirkede til, at 

Skt. Jørgensgårdene generelt var placeret udenfor de middelalderlige byer. Som tidligere nævnt 

nedrives sognekirken kort før Reformationen, hvilket er belyst i et brev fra Frederik I fra 1529. Her 

gives der tilsagn til, at 12 af byens sognekirker nedrives. Efter middelalderen nævnes kirketomten i 

flere af Viborgs bytopografiske værker, dog syntes de fleste af være afskrifter efter Chresten 

Erichsens omtale fra 1727.  

De ældste arkæologiske iagttagelser stammer fra anlæggelsen af jernbanen omkring 1863, hvor 

murermester Gullev fulgte de omfattende jordarbejder. Han beretter om fund af adskillige lig, og 

med referencer til kirkegårdens udstrækning i forhold til placeringen på kortet. Ligeledes i 1896, 

hvor jernbanestationen flyttes, blev der fundet skeletmateriale. Der blev således  foretaget en 

mindre undersøgelse af kirkegården, og enkelte skeletter blev frilagt.  

  
                                                             
12 Vellev 1978, s. 58‐59. 

Fig. 4. Udgravningsfeltet set fra vestenden af 
kirkelokaliteten. De fleste af gravene er her blevet 
tømt, og kirkens fundamentsrester ses tydeligt 
midt i billedet. Kirkens østlige del af skib og hele 
koret ligger ind under Søndersøskolens bygning. 
Efter Vellev 1978, s. 64. 
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Den seneste undersøgelse af kirken, kirkegården og dens skeletter er fra 1977, hvor en anlæggelsen 

af en større gangtunnel krævede en arkæologisk udgravning af området. Det var langt fra hele 

kirketomten og kirkegården som kunne undersøges, hvilket også kan ses på Fig. 4. Trods det at 

Søndersøskolens bygning lå midt på tomten, var det muligt ved hjælp af de udgravede 

fundamentsdele at skabe kirkens grundplan. Kirkebygningen var ca. 25 m langt med et ca. 9,5 m 

bredt skib i vest og et ca. 8 m bredt kor i øst. Mod vest i skibet fandt man et punktfundament, og 

kirken har formodentlig haft et vestpillekonstruktion meget lig Hvilsom Kirke.13 Ud fra 

fundamentets karakter og kirkens grundplan kan bygningen forholdsvis bredt dateres til romansk 

tid.  

De udgravede 285 begravelser gav også et udgangspunkt i diskussionen omkring kirkens 

opførelsestidspunkt, idet gravene groft kunne inddeles i to grupper. Én hvor gravene ligger parallelt 

med kirken, og én hvor de ligger lidt skævt orienteret. Den første gruppe er langt størstedelen af de 

undersøgte grave, og den sidste tæller kun ca. 25 anlæg. Den lille gruppe var tydeligt de ældste 

anlæg på stedet, idet de ofte var skåret af kirkens fundament. Der var således mulighed for at der 

havde ligget en ældre kirkebygning på stedet, som disse begravelser var orienteret efter. Når både 

de arkæologiske og de skriftlige kilder sammenlægges er, der flere indikationer på at sognekirken 

har en vis alder. Ligeledes må det formodes, baseret på de ældre begravelser på tomten, at også 

brugen af lokaliteten som begravelsessted har været anvendt tidligt. Der blev i alt undersøgt 350 m² 

kirkegårdsareal, hvilket formodentlig svarer til højest 10% idet kirkegårdens størrelse blev estimeret 

til at være ca. 3500 m². Kirkegården og kirkens indre var intensivt benyttet til begravelser, og som 

det ses på Fig. 5. skærer hinanden flere af gravene hinanden.  

 
                                                             
13 Vellev 1978, s 64, 70‐71, Kristensens 1987 s. 53. 

Fig. 5. Et udsnit af nogle af gravene på Skt. 
Mikkels kirkegård. Som det ses skærer nyere 
begravelser ned i ældre, og gravintensiteten på 
lokaliteten var høj. Efter Vellev 1978, s. 68.  
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Der blev på kirkens sydside fundet resterne af tre murede begravelser, hvilket ifølge Jens Vellev 

underbygger den generelle opfattelse af sydsiden som den fineste. Begravelsesintensiteten var 

endvidere mindre her end mod nord samt, at der ligeledes var færre fund af barnebegravelser. Disse 

observationer skal måske tolkes som, at sydsiden har været benyttet til de mere velstillede 

sognefolks begravelser.14 Sognekirkens rolle i lokalsamfundet er omdiskuteret. Placeringen udenfor 

bygrænsen giver kirken umiddelbart et præg af at være mere en landkirke end en bykirke, dog taler 

dens nære forbindelser til Domkapitlet for at der har været relationer ind mod byen. De begravede 

er formodentlig en bred del af befolkningen fra det middelalderlige Viborg.15 

 

Odense, Skt. Albani og kirkegård 
Som Viborg havde Odense også mange kirkelige institutioner, hvor der i området ved den endnu 

stående domkirke lå både Skt. Albani Kirke, Skt. Knuds Kirke og Kloster. På Fig. 6. ses hvor tæt de 

kirkebygninger og også kirkegårde har ligget ved hinanden. 

 

Skt. Albani kirke er grundet kilderne til mordet i 1086 på kong Knud den Hellige i kirken en af de 

ældste lokaliteter i Odense. Historien om drabet kendes fra flere kilder, men en af dem med flest 

oplysninger er fra den engelske munk Ælnoth. Det beskrives at Knud, dennes bror Benedict og 17 

trofaste mænd blev dræbt foran Skt. Albanis højalter. Knud blev begravet i kirken, men blev 

allerede i 1095 optaget forud for undersøgelser i forhold til en mulig helgenkåring. I 1101 blev han 

gravlagt i den forudgående kirke til den nu stående Skt. Knuds Kirke. Det antydes i historien at den 

                                                             
14 Vellev 1978, s. 66‐67. 
15 Boldsen 1978, s. 76. 

Fig. 6. Viser skellet i mellem Skt. Knud og Skt. 

Albani (stiplet.) Skt. Knuds kirke er markeret 

med et A i nederste venstre hjørne og lige 

ovenfor ligger Skt. Albanis kirke, markeret med 

et B. Efter Anne Østergård 2007, s. 10. 
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kirke hvor kong Knud blev dræbt var en trækirke. Denne blev senere erstattet af en stenkirke, og i 

forbindelse med Reformationen blev kirken nedrevet, og området henlagt som torv og 

nybebyggelse.  

Kirkens placering og ikke mindst plads i historiebøgerne har længe optaget historikerne, ikke 

mindst fordi kirkens nøjagtige placering gik glemmebøgerne efter nedrivning. På 800 års dagen for 

kongemordet blev der i 1886 foretaget en udgravning af Nationalmuseet med det formål at finde 

kirken.16 Stenkirken blev da også lokaliseret, og i de efterfølgende år blev området overvåget af 

byens museumsdirektør. Årene 1955-56 blev de år, hvor området omkring Albani Torv blev udsat 

for voldsomme jordarbejder, men hvor arkæologerne ikke fik mulighed for at lave undersøgelser 

forud. Således blev store dele af området bortgravet, og kun få informationer omkring Skt. Albani 

kirke og kirkegård blev indsamlet. Til alt held lå det meste af kirken udenfor afgravningsområdet. I 

slutningen af 1970érne så der til gengæld ud til at være gevinst for byens arkæologer, idet der skulle 

foretages ændringer i bebyggelsen på Albani Torv. Dette resulterede i udgravninger i både 1980, -

82 og -83.17 Ved disse undersøgelser lykkedes det at lokalisere to trækirker og de resterende spor 

efter stenkirken. Således viste der sig at være hold i Ælnoths notater omkring drabet af kongen i en 

trækirke, og fundet giver også stærke beviser for, at der er tale om en kirke og kirkegård af høj 

alder. De to trækirker har efterfulgt hinanden og afløses af en typisk romansk granitstenkirke, som i 

senmiddelalderen bliver forsynet med vesttårn. Stenkirkens opførelsestidspunkt formodes, på 

baggrund af teglløse jordlag inde i kirken, at ligge i 1100-tallet. Der har dog mindst siden 1086 

været kirke og været udført begravelser på lokaliteten, og det må formodes at kirkegårdens datering 

er samtidig med den ældste kirke på stedet.  

Der blev ved udgravningerne i 1982-83 og i 1998 udgravet begravelser på kirkegården i forbindelse 

med Skt. Albani Kirke. I 1998 blev der gravet på sydsiden af kirken, hvor der i et fjernvarmetracé 

blev udgravet godt 182 m². Hvor stort et område af kirkegården, der tilsammen med 

undersøgelserne i -82-83, er udgravet vides ikke; men det formodes at kirkegårdens størrelse har 

været omkring 4500 m². Som det ses på Fig. 6. ligger Skt. Albani Kirke og Skt. Knuds Kirke meget 

tæt op af hinanden. De ligger så tæt, at skellet mellem kirkegårdene ikke altid har været respekteret 

og derfor ligger skeletterne mellem hinanden på overgangen. Først med nedlæggelsen af Albani 

kirkegården i 1542 menes en mur at være rejst til at skille de to kirkegårde ad. At to kirker og 

                                                             
16 Ahrentoft 1985, s. 8. 
17 Ahrentoft 1985 s. 9. 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kirkegårde ligger så tæt er ganske usædvanligt, og kunne kun lade sig gøre fordi de to institutioner 

havde forskellige funktioner.18 Skt. Albani var sognekirke med sogn og dertilhørende bymenighed, 

hvor Skt. Knuds fungerede som bispens domkirke, og havde siden år 1100 også haft status af 

klosterkirke, der varetog kulten om kongehelgen Knud. Det kan således forventes at der er forskelle 

på de to kirkegårde, hvilket også er tolket ud fra begravelsesintensiteten der blev iagttaget på 

udgravningen i 1998. Se Fig. 7. Skt. Albanis kirkegård ser næsten overfyldt ud i forhold til 

begravelserne på Skt. Knuds, dog steg gravtætheden nærmere mod de eftertragtede pladser nærmest 

domkirken.  

 

 

 

 

Det kunne således se ud til, at begravelserne på domkirkens kirkegård var for folk fra den 

socialøkonomiske top og munkene fra det tilhørende kloster, hvorimod Skt. Albani var for hele 

sognet. De sociale skel har således haft stor indflydelse på befolkningens sidste hvilested. I forhold 

til skeletmaterialet fra Skt. Albani må derfor afspejle, at det det er alle sognebørnene der blev 

begravet på sognekirkegården.19 En analyse at materialet vil derfor give et brede indblik i den 

middelalderlige befolkning i Odense, om end der måske vil være mangel på individer fra den de 

højere sociale lag, samt fra byens klosterbefolkninger. 

 

 

 

 

                                                             
18 Christensen 1999 s. 84. 
19 Christensen 1999 s. 89‐91. 

Fig. 7. Udtegning af udgravningsfeltet i fjernvarmetracéet. Kirkegårdsmurens forløb er det 
stiplede midt på tegningen, således at mod vest ses Skt. Knuds kirkegård, og mod øst ses 
Skt. Albanis kirkegård. Der ses en tydelig forskel i begravelsestætheden på de to kirkegårde. 
Efter Christensen 1999, s. 87. 
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Materiale 

Skeletmateriale fra Viborg, Skt. Mikkel Kirke 
Der blev i alt udgravet 285 grave i forbindelse med undersøgelsen i 1977. Materialet blev efter endt 

udgravning vasket, analyseret og videresendt til opbevaring på den antropologiske samling ved 

Odense Universitet, ADBOU. Ved undersøgelsen blev alle de løsfundne knogler også analyseret, og 

sammenlagt er der indeholdte materialet ca. 450 individer.20 Generelt kan det siges for kirkegården, 

at skeletmaterialet er godt bevaret. Dog har den høje begravelsesintensitet sat sine spor i materialet, 

idet at yngre begravelser er blevet anlagt ned oven i den ældre. Det ses således at de begravede 

individer ofte er blevet beskåret, og derfor ikke fremstår som hele individer. Dette er det generelle 

billede i forbindelse med de middelalderlige kirkegårde, hvor dog bykirkegårdene har en tendens til 

at være mere intensivt udnyttet end kirkegårdene i forbindelse med landsognene.  

Udgravningen er blevet udført over et større fladeareal omkring og inde i kirken. Dette er ikke altid 

tilfældet ved arkæologiske udgravninger, idet nødudgravninger har karakter af punktnedslag, 

således at der kun udgraves område, som står for at blive berørt af anlægsarbejdet. Det har således 

stor betydning for udgravningen, hvilken form for anlægsarbejde der ligger til grund for 

undersøgelsen. Materialet fra Skt. Mikkel stammer således fra område omkring kirkens vestende, 

langs med skibets nordside, lidt mod skibets sydside, skibets indre, samt det sydøstlige hjørne af 

koret. Som det skal fremgå af næste afsnit er baggrunden og arealet for materiale fra den fynske 

kirkegård noget anderledes ud.  

Af de 285 udgravede skeletter in situ fra begravelser blev der udvalgt 115 individer til analyse. De 

155 skeletnumre blev i første omgang udvalgt tilfældigt, hvorefter deres armstilling blev tjekket i 

forhold til udgravningsinformationerne på det enkelte skelets gravskema. Individerne er primært 

udvalgt på baggrund af deres armstilling i graven, således at materialet fra de to kirkegårde er som 

vidt muligt kompatibelt. 

 

 

 

                                                             
20 Boldsen 1978, Pedersen 2008, s. 8. 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Skeletmateriale fra Odense, Skt. Albani Kirke 
De udgravede skeletter fra undersøgelserne på Skt. Albani kirkegård er baseret på 172 begravelser 

fra de første udgravninger, og 220 skeletter fra den seneste undersøgelse. Materialet, som også 

opbevares på ADBOU, er således på godt 392 individer. Hvor mange individer der har kunne 

lokaliseres i løsfundsknoglerne fra de to udgravninger vides desværre ikke. 

I forhold til bevaringsgraden på skeletterne er der forskel på fra, hvilken udgravning det enkelte 

individ stammer fra. Skeletter fra 1982-83 undersøgelserne er ikke så velbevaret, som dem fra 1998 

undersøgelsen. Dog er der flere hele individer fra den første undersøgelse, idet denne blev foretaget 

over en større flade (som også Skt. Mikkels blev udført), modsat individerne fra 1998, som blev 

udgravet i et smalt fjernvarmetracé, hvilket kan ses på Fig. 7. Det er således ikke kun begravelserne 

på kirkegården der har amputeret skeletterne, men også den moderne nedgravning og ikke mindst 

den påtvungne metode i forhold til udgravningen af området. Da museerne i dag kun må udgrave de 

områder, der står for at blive ødelagt, sker det meget ofte at undersøgelserne bliver foretaget på 

meget små områder eller i lange smalle forløb i forbindelse med ny kloakering, fjernvarme eller 

lignende. Fragmenteringen af individerne har en indflydelse på analyserne af materialet, idet 

individerne er mindre komplette end dem fra Skt. Mikkel. Det er derfor muligt at dette har 

indflydelse på analysernes resultater, da der så kommer til at mange en del score på nogle af 

knoglegrupperne.  

Som ved Skt. Mikkel blev der også kun registreret skeletter med A eller B-armstillinger, og ud af de 

392 individer blev der udvalgt 75 skeletter. Størstedelen af disse stamme fra den første 1982-83 

udgravningen.  

 

Knogleforandringer i forbindelse med registrering af FOS 
Ved registrering af FOS læsioner på skeletmateriale er et vigtigt at have klarhed over mulighederne 

for lighedstegn  med øvrige spor på knoglerne. De kommende afsnit vil omhandle de forskellige 

spor på knoglerne, som kan forveksles med FOS, har indflydelse på sygdommen eller har direkte 

relation til denne. Det kan til tider være svært at se forskellen på post-mortale skader forårsaget på 

baggrund af tafonomi eller menneskelige indflydelse og FOS læsioner. Generelt kan man dog sige 

at post-mortale skader fremstår, som lave erosioner på knoglernes overfalde. Ofte har skaderne 

irregulære kanter, og skadens farve afslører ligeledes om brudene er sket efter, at individet er afgået 
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ved døden. Knoglens overflade har ved og omkring skaden en meget lys farve, og hvor cortex ikke 

er bevaret er det underliggende knoglemateriale ofte porøs og har let ved afskalning. På Fig. 8 kan 

ses disse post-mortale skader, hvor skaden fremstå meget lys modsat knoglens oprindelig overflade 

cortex, som i dette tilfælde har en let gullig nuance.  

  

 

Knoglematerialet gennemgår, som alt andet, en generel nedbrydning, og de post-mortale skaderne 

får denne proces til at foregår hurtigere, idet knoglens originale og glatte overflade er blevet brudt. 

Ved FOS læsioner har knoglen den samme farve, både på den almindelige cortexoverflade, men 

også nede i og omkring læsionerne. Der er ligeledes ingen spor efter afbræk og knoglens overfalde 

bliver ikke hurtigere nedbrudt på grund af læsionerne. Dog har områder med FOS læsioner en 

tendens til at være mere udsat for post-mortale skader, idet de osteolytiske forandringer kan 

forekommer let skrøbelige, og således har lettere ved at få skader langs med læsionens kant. Det ses 

derfor ikke sjældent, at der både forekommer post-mortale skader og FOS læsioner tæt op af 

hinanden. 

 

 

Fig. 8. Kraniet fra individet i grav 102 fra Skt. 
Mikkels Kirke. Knoglen er generelt godt 
bevaret og cortex er på det meste af kraniet 
velbevaret. Dog ses der i frontalens venstre side 
post-mortal overfladeafskalning, således at det 
underliggende knoglevæv fremstå i en lysere 
farve, og med ujævne kanter. Ved håndtering af 
kraniet sås der at små stykker fra området 
dryssede af. Foto: Louise Schelde Jensen 2009. 
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Tafonomiske forandringer 
De patologiske forandringer forbundet med FOS kan forveksles med post-mortale forandringer og 

skader på knoglematerialet. Det er der bl.a. derfor at sygdommen ikke tidligere er blevet 

identificeret, idet man har henvist til læsionerne, som værende tafonomiske skader og dårlig 

bevaring. Skaderne opstår på baggrund af biologiske og abiotiske faktorer, som kan være mange, og 

forskelligartede. De forskellige processer ser i forbindelse med jord og øvrige komponenter, som 

knoglematerialet ligger i, og på sigt bliver en del af.  

Nogle af de skader som ses på jordfundet knoglemateriale vil typiske være forbundet med aktivitet 

forbundet med levende organiske, såsom gnavere som mus og rotter, insekter, laver, svampe og 

bakterier. Disse organisme kan udfører skader på knoglerne ved at lever på knoglerne, gnaver i dem 

og så videre. Af øvrige biotiske faktorer som har indvirkning på knoglemateriale er også planter, og 

i den forbindelse er der tale om disses rodsystemer. Rødder kan både vokse igennem og rundt om 

knoglerne, og dette kan, sammen med diverse udskillelse af stoffer fra rødderne sammen med vand 

i jorden, være årsag til at knoglernes cortex bliver ætset væk i mindre områder. Det er bl.a. disse 

lange slyngede områder der kan ligne FOS læsioner, og således kan tolkes som post-mortale skader 

på knoglerne. I knoglematerialet fra Skt. Mikkel fandt jeg dog frem til et eksempel der klart 

illustrerer, at det ikke er rødder der laver de mærker som vi tolker som FOS. På Fig. 9 kan man se 

det indre af et kranium, hvor der både er FOS spor og rødder bevaret. Her ses det at rødderne bl.a. 

ligger henover læsionerne. Individet har foruden erosionen inde i kraniet, omfattende FOSlæsioner 

på resten af kroppen. 

   

Fig. 9. Indokraniale FOS 
læsioner på individet fra grav 
212. Det ses at rødderne 
ligger primært ligger ovenpå 
erosionen, og det må derfor 
formodes at skaderne ikke er 
forårsaget af rødderne. 
Individet har omfattende 
læsioner på resten af 
skelettet, og særligt i kraniet 
ses meget aggressive angreb. 
Foto: Louise Schelde Jensen 
2009. 
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De abiotiske faktorer har også stor indflydelse på materialet. Variationer i temperaturen i form af 

frost og tø kan skabe ulige forhold som forøger chancerne for brud og afskalning på knoglerne. I 

samme boldgade skal ses varmepåvirkning og udtørring i form af udsættelse for sollys. Disse 

faktorer kan ligeledes skabe afskalning og post-mortale skader, som til en vis grad kan ligne FOS 

læsioner.21 Foruden vind og vejr så kan også de kemiske processer og jordens sammensætning have 

stor indflydelse på knoglernes bevaringsgrad. Således kan syre og andre kemikalier fra grundvandet 

have stor indflydelse med jorden pH-værdi, hvilket har videre betydning for skeletmaterialet.22 

Foruden de forandringer som naturen udsætter knoglematerialet for, så kan også mennesker have 

stor indflydelse på knoglernes bevaringsgrad og evt. skader på materialet. Ved både by- og 

landudgravninger ses det ofte, at kirkentomten har lidt skade i form af moderne nedgravninger til 

kloak, fjernvarme, dræn og meget mere. Ligeledes har gentagende afgravning og pløjning af 

områderne også gjort sit for at påvirke knoglerne fra de mange begravede individer. Ved disse 

forstyrrelser kommer der både ilt og andre ting ned til knoglerne, som kan påvirke disses 

bevaringsgrad. Ved de arkæologiske undersøgelser, som egentlig skal være med til at redde og 

bevare materialet kan det ikke undgås at der også opstår skader på knoglerne. Disse bliver forurettet 

i forbindelse med udgravningen/fundet af knoglerne, og kan både lave skader i form af brud på 

knoglerne, men også omfattende skader på knoglernes cortex, idet metalredskaber kan være hårde 

med knoglerne. Særligt hvis bevaringsgraden er dårligt, kan der selv ved forsigtighed hurtigt opstår 

skader. Disse nye læsioner kan dog oftest let erkendes som post-mortale skader, idet knoglens 

overflade og cortex vil fremstå meget lysere og brudene viser spor efter moderne redskaber eller 

lignende.  

Dorthe Pedersen har ved hjælp af micro-CT skanning fået undersøgt knoglestrukturen på FOS 

læsionerne for at få analyseret for at få et indblik i hvordan erosionerne fundet med er opstået.23 

Ved hjælp af disse mikrostrukturanalyser var det muligt at se overgangene mellem knoglernes 

forskellige lag, og ikke mindst se både de nedbrudte, men også de nydannede knoglestrukturerer. 

Det var således muligt at afkræfte, at læsionerne var opstået ved på grund af tafonomiske processer. 

    

 

                                                             
21 Pedersen 2008, s. 13‐14. 
22 Pedersen 2008, s. 14. 
23 Pedersen 2008, s. 31‐35. 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Sygdommens patologi 
Dette afsnit vil beskrive de patologiske læsioner, som er registreret som sygdommen focal 

osteolytisk syndrom. Der vil således være en kort gennemgang af læsionernes udseende, og 

baggrunden for hvorfor disse bliver karakteriseret som værende  pre-mortale knogleforandringer. 

Sygdommen er ikke beskrevet eller erkendt i moderne medicinsk forskning, og den patogene agent 

er således ukendt.  De læsioner som kan henvises til FOS ligne ikke de patologiske tilstande, som 

ses i forbindelse treponematose, lepra eller tubekulose. Knogleforandringerne forekommer således i 

alle skelettets knogler, og ramme også alle aldersgrupper. De for FOS typiske læsionerne ses i både 

kompakt og det trabekulær knoglevæv. Læsionerne optræder som runde og aflange osteolytiske 

forandringer, og kan forekommer både uden og med ny knogledannelse lang kanterne. Det er 

således den sidstnævnte tilstand der  bekræfter, at læsionen er blevet dannet mens individet har 

været i live.24 At der både forekommer læsioner uden og med ny knogledannelse indikerer at der 

foregår både en hurtig og en langsom proces, som måske kan forklares som at FOS her et 

sygdomsforløb i stadier.25  

 

Kompakt erosion 
Kompakt erosion forekommer på de øvre og de nedre ekstremiteters lange knogler, samt på 

kranium og i ansigtet, pelvis, scapula, costea, claviculas diafyse, de spinøse og transversale 

processer på vertebrae og metacarpalerne og –tarsalerne.26 Denne type læsion fremstår generelt som 

aflange eller runde fordybninger på knoglernes overflade. Fordybningerne opstår ved en 

nedbrydningsproces af det levende knoglevæv, som er forårsaget af osteoclaster.  

De kompakte læsioner forekommer i to forskellige udgaver, og i forhold til registreringsskemaet 

bliver disse noteret som en score 2 og en score 3 - se bilag 2. Score 2 fremstår som klart afgrænsede 

med skarpe eller afrundede kanter, og uden spor efter ny knogledannelse. Score 3 fremstår som 

score 2 men med dannelse af nyt knoglemateriale rundt langs med læsionens kant/og eller i 

erosionens kavitet. Disse nydannelser opstår ved osteoblaster, som efterlader ikkemineraliseret   

organisk materiale.27 På Fig. 10. ses fire billeder af eksempler på begge læsionstyper. 

                                                             
24 Pedersen 2008, s. 24. 
25 Pedersen 2008, s. 61. 
26 Pedersen 2008 s. 19.  
27 Pedersen 2008, s. 18. 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Ved registreringen af skeletterne fra Skt. Mikkels Kirke og kirkegård var der enkelte skeletter der 

viste have knogleerosioner der var meget aggressive, og som jeg ikke syntes kunne passe med 

hverken score 2 eller 3. Så jeg har set mig nødsaget til at tilføje en ny score, som vil blive benævnt 

score 3*. Antallet af individer med denne læsionstype er 3. Alle viste de tegn på en meget aggressiv 

FOS, hvor der både er vital reaktion langs kanten, men også nede i FOS sporene. Ligeledes var 

overfladen på læsionerne meget nubret og grynet, og særligt ved det ene individ så erosionen ud til 

at have ædt store dele af ansigtets knoglestruktur væk. Dette kan ses på Fig. 11, hvor der særligt ved 

de to øjnbrynsbuer forekommer kraftig erosion. 

Fig. 10. De to øverste billeder er fra individet fra grav 88 fra Skt. Mikkel i Viborg, og viser 
FOS score 2 i forbindelse med kompakt erosion. På det højre billede ses der på os coxae 
foruden den kompakte erosion også trabekulær erosion. De to nederste billeder viser FOS-
læsioner med tegn på nydannelse af knoglemateriale langs med kanten og nede i erosionen. 
Øverste Fotos: Louise Schelde Jensen. Nederste fotos: Osteologisk manual, ADBOU, s. 48. 
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Trabekulær erosion 
Trabekulær erosion forekommer i knoglernes spongiøse væv, og ses således i epi- og metafyserne 

på ekstremisternes lange knogler, og de irregulære  knogler fra både fodrod og håndrod. Denne type 

læsioner ses som mindre eller større fordybninger i det spongiøse væv, og erosionen har forårsaget 

at det trabekulære knoglevæv er blevet blottet. Erosionen forekommer ofte som en art hulrum eller 

hulning ind i vævet, og det spongiøse væv har en afrundet og glat overflade. Som med de kompakte 

læsioner forekommer der to scoremuligheder, hvor score 2 fremstår med kanten enten skarp eller 

afrundet, og uden ny knogledannelse langs med læsionens kant. Ved score 3 ses ny knogledannelse 

ved læsionens kant/og eller i hulningen. Det omgivende område kan være påvirket af den nye 

knogledannelse. På Fig. 12. ses eksempler på begge læsionsformer. 

  

Fig. 11. Her ses overgangen mellem 
dem venstre og den højre 
øjnbrynsbue, og pandehulen. Som 
det ses er området aggressivt 
påvirket af FOS, og der ses 
omfattende nedbrydning af 
knoglevævet. Det angrebne område 
fremstå med et næsten svampet 
udseende. Denne meget voldsomt 
udseende FOS er registreret ved tre 
individet fra Skt. Mikkels Kirke. 
Foto: Louise Schelde Jensen 2009. 
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Registreringer fra de to kirkegårde 
Overordnet set var der tydelig forskellige i måden, hvorpå knoglematerialet fra Viborg og Odense 

var påvirket af FOS. Viborg skeletterne havde generelt set langt flere læsioner end dem fra Odense, 

og dette gav sig til udtryk i at der sås ofte mere end én læsion pt. knogle i materialet fra Viborg. 

Ligeledes var der oftere registreret score 3 både i forhold til kompakt og trabekulær erosion. I 

samme grad var det også i Viborg, at jeg fandt frem til tre individer med en meget aggressiv form 

for FOS, hvor knoglevævet nærmest virkede ætset væk. Hos individerne i Odense var det generelle 

billede af der var 1-3 score på individets knogler, og at de læsioner der forekom oftest var kompakt 

erosion af mindre størrelse. Ligeledes forekom der oftest kun én læsion pr. knogle.  

I forhold til hvem i befolkningen der havde FOS, så sås det i Viborg at det var alle der kunne være 

påvirket af sygdommen. Materialet indeholdte hele 3 individer, der kun var mellem 3 måneder og 1 

år, som alle havde små læsioner. Og som det skal ses i nedenstående afsnit havde en stor del af de 

registrerede individer fra Viborg FOS. Fra Odense derimod var det en noget mindre del der viste 

tegn efter sygdommen, og modsat Viborg var der ingen børn med læsioner.  

Fig. 12. Trabekulære erosioner med forskelligt udseende. Farvebillederne er fra individet i grav 212 
fra Skt. Mikkels Kirke. Farvefoto: Louise Schelde Jensen. De sort/hvide: Antropologisk manual, 
ADBOU 2009, s. 49. 
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Analyser af individerne fra Skt. Mikkel og Skt. Albani 
De følgende afsnit ophandler analyser udført på materialet fra de to kirkegårde. Det er således 

sammenlignende undersøgelser de indsamlede datasættene fra de 109 individer fra Skt. Mikkels 

Kirke og kirkegård, og de 76 individer fra Skt. Albani Kirke. Formålet er at belyse der er forskelle 

mellem de to befolkningsgrupper i forhold til sygdommen FOS, og for at be- eller afkræfte hvorvidt 

der er en geografisk forskel i sygdommens spredning.   

 

Sammenligning af skeletmateriale fra de to kirkegårde 
De registrerede individer fra de to kirkegårde fordelte sig på 109 fra Skt. Mikkels Kirke og 76 fra 

Skt. Albani Kirke. Ud af de 109 individer fra Viborg fra de 75 styk voksne og de øvrige 34 børn. 

Fra Odense var fordelingen 62 voksne og 14 børn. Optællingen af individer kan ses i bilag 4. 

Resultaterne fra analyserne af de to skeletmaterialer er baseret på 185 individer, hvoraf 56 havde én 

eller flere FOS læsioner. Således havde 129 individer ingen læsioner efter sygdommen. 

Distributionen af individer som er uberørt eller berørt af sygdommen kan ses i Fig. 13. 
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Fra Skt. Mikkels Kirke var der 44 ud af 109 individer, der havde FOS læsioner, og fra Skt. Albani 

Kirke var der 12 ud af 75 der var påvirket af sygdommen. χ² - testen af den ligelige fordeling af 

FOS mellem de to skeletmaterialer er statistisk signifikant (χ² = 12,8147, df = 1, p = 0,0003439) og 

det kan derfor formodes, at der er en forskel i distributionen af FOS i på de to kirkegårde. 

Fig. 13. Tabellen viser 
distributionen af skeletterne fra de 
to kirkegårde, som har eller ikke har 
læsioner efter FOS.  
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Som en yderligere sammenligning har jeg fået lov at låne Susanne Schwarz registreringsresultater 

fra den sydsjællandske kirkegård Refshale. Der blev i forbindelse registreret 85 individer, hvoraf 60 

var voksne og 25 børn. Som med de to øvrige kirkegårde udvalgte jeg de individer der havde kendt 

armstilling i A og B stilling, således at dem uden kendt armstilling og armstilling C og D blev 

sorteret fra. Materialet blev således på 72 individer. Ud fra Susannes registreringer havde kun 2 

individer spor efter FOS. χ² - testen viser en endnu større statistisk signifikans (χ² = 38,678, df = 2, 

p = 3,992e – 90) 
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Foruden de rent statisktiske analyser af individerne var det også muligt at kigge på i hvilket omfang 

og antal læsioner individerne fra Viborg og Odense havde. Antallet af læsionerne registreret på 

scoreskemaet over FOS blev lagt sammen således, at det ikke var antal læsioner talt på  hver knogle 

bevaret fra individet. Men det som blev talt var det antal gange individets knogler havde fået en 

score for FOS i registreringsskemaet. Opdelingen af FOS læsioner på Skt. Mikkel og Skt. Albani 

kan ses i Fig. 15. 

 

 

 

Fig. 14. Tabellen viser den 
foregående tabel men tilføjet de 
registrerede individer fra Refshale 
Ødekirke fra Sydsjælland. Igen ses 
der en stor forskel i hvor stort et 
antal af individer der viser tegn på 
FOS.  



26 
 

Antal 

læsioner pr. 

individ 

1-5 6-11 12-17 18-23 24+ 

Skt. Mikkels 

Kirke 

31 6 4 1 2 

Skt. Albanis 

Kirke 

11   1  

 

 

Foruden at der er langt flere individer fra Viborg der er ramt at sygdommen, forekommer det at der 

er et højere antal af individer mere end 5 scorede læsioner. Det er kun ét individ fra Odense der har 

flere læsioner end 5. Individet G568 har dog et meget højt antal, hvilket ellers kun er set på andre 

jyske kirkegårde.28 Individet havde fået i alt 18 FOS score, og havde både kompakt og trabekulær 

erosion i mange af sine knogler. For Viborg ser det noget anderledes ud. Her har 13 ud af de 44 

individer med FOS flere end 5 læsioner.  

For Viborg havde både voksne og børn score efter FOS. For børnenes vedkommende var dette helt 

manglende i materialet fra Odense.  

 

Sammenligning mellem FOS og køn 
For et finde ud af om der er forskel mellem distributionen af FOS læsioner mellem mænd og 

kvinder er der både foretaget χ² - tests på den enkeltstående kirkegård, men også sammenlignet 

mellem den jyske og den fynske. 

Fra Skt. Mikkel i Viborg var der 38 voksne kvinder, hvoraf de 18 havde FOS læsioner, og de øvrige 

20 individer ikke havde. For mændenes vedkommende var der i alt 31 mænd, hvoraf de 13 havde 

læsioner, og 19 ikke havde. χ² - testen kom til at se således ud – (χ² = 0,3202, df = 1, p = 0,5715). 

Det ses således at der ikke er en forskel i distributionsfrekvensen mellem kønnene på Skt. Mikkel.  

For Skt. Albani i Odense var der 24 voksen kvinder, hvoraf de 3 havde FOS læsioner, og de øvrige 

21 individer ikke havde. For mændene i Odense var der registreret 33 individer, hvoraf de 7 havde 

                                                             
28 Pedersen 2008, s. 43. 

Fig. 15. Skema over antallet af FOS scorede læsioner hos individerne fra Skt. Mikkel og Skt. Albani. 
Individerne er opdelt i mindre antalsgrupperinger. 
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FOS læsioner, og de 26 ikke havde. χ² - testen kom til at se således ud – (χ² = 0,729, df = 1, p = 

0,3932). P-værdien er her lidt lavere, men stadig ikke nok til at der ses en signifikant forskel mellem 

distributionen af FOS mellem kønnene.  

Distributionen af FOS læsioner for de to kirkegårdes kan ses sammenlignet på Fig. 15. Her er 

foruden mænd og kvinder også inddraget voksne individer af ukendt køn, idet hele det voksne 

individmateriale således er inddraget analysen. 
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FOS og øvrige infektionssygdomme 
Foruden FOS læsionerne blev alle de registrerede individer ligeledes tjekket, hvorvidt de havde tegn 

på de øvrige tre infektionssygdomme lepra, treponematose og tuberkulose. Som det er set ved 

mange af de øvrige skeletmaterialer fra de danske kirkegårde forekommer der altid en vist 

procentdel af individerne der har været ramt af de disse sygdomme, og individerne fra Viborg og 

Odense var ingen undtagelse. Børnene er i denne del af undersøgelsen sorteret fra, idet man ikke 

ved ADBOU bl.a. ikke registrerer lepra og treponematose på individer under 15 år. Fra Skt. Mikkel 

viste 21 voksne ud af de 75 registrerede tegn på enten lepra, treponematose eller tuberkulose, og ud 

af de 21 individer havde 8 FOS-læsioner af forskellig grad. Et godt eksempel på både FOS og lepra 

kan ses på Fig. ??, hvor man på begge fibula kan se tegn på ekstra knogledannelse.  

Fig. 15. Stolpediagrammet viser at 
fordelingen af FOS læsioner i alle 
de registrerede voksne, og opdelt i 
kvinder, mænd og ukendt køn.  
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Oveni disse ses på den forreste en kompakt erosion. Vedkommende har således både lidt af 

spedalskhed og FOS. Dorthe Pedersen har i sit speciale ligeledes registreret de tre store 

infektionssygdomme, og hendes undersøgelser viser at FOS ikke forekommer lige hyppigt ved de 

tre sygdomme.  

Konklusion 
Undersøgelserne af knoglemateriale fra Skt. Mikkel og Skt. Albani fra henholdsvis Viborg og 

Odense er et begyndende indblik i udbredelsen og forhold forbundet med sygdommen focal 

osteolytisk syndrom. Der var forud for denne opgave en større indsamlingsproces i forbindelse med 

Dorthe Pedersens speciale. Hendes undersøgelser var grundlaget for det her anvendte 

registreringsskemaet, og projektet har stor del i spørgsmålet om, hvorvidt FOS var at finde i det 

øvrige Danmark, og i hvor stor en grad af befolkningen var påvirket i samme grad, som det sås på 

de indtil da registrerede individer.  

Med nærværende undersøgelser syntes der at være taget hul på aspekterne omkring det geografiske 

aspekt i forhold til FOS. De to anvendte materiale stamme begge fra sognekirkegårde, og burde 

derfor være sammenlignelige idet, de begravede har været et bredt udsnit af den omkringboende 

befolkning. Ligeledes har valget af individer med armstillingerne A og B medvirket til, at materialet 

dateringsmæssigt burde passe sammen. Ud fra de i alt  185 individer der er analyseret til opgaven 

har det været muligt at sige, at der er overvægt af individer med FOS i Jylland, og mangel på 

individer med FOS på Fyn. Det som kan diskuteres er hvorvidt undersøgelsens skeletmateriale er 

tilstrækkeligt stort til at kunne sige, at forskellen mellem de to landsdele og udbredelsen af FOS er 

signifikant. Umiddelbart ville jeg syntes at der på sigt skal registreres materialer på størrelse med de 
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godt 650 individer, som Dorthe registrerede, før man umiddelbart kan sige noget mere sikkert. Der 

er flere grunde til dette. For det første er det kun 75 individer fra én enkelt kirkegård ud af flere 

kirkegårde bare fra Odense by. Der er udgravet skeletter fra flere lokaliteter på Fyn, som bestemt 

kunne være interessante at få undersøgt for FOS. Det vil således være spændende at få kigget på 

materiale fra Skt. Knuds Kirke. I den forbindelse ville det måske være muligt at få belyst, hvorvidt 

individerne fra denne domkirke- og klosterkirkegård havde tegn på FOS. En lignende mulighed for 

Viborg kunne være at undersøge skeletterne fra Domkirken, idet disse måske både i alder og status 

kunne være sammenlignelige. Derudover kan der nævnes de spændende skeletmaterialer fra både 

Sortebrødrekloster i Odense, og Svendeborg franciskanerkloster, som ville være oplagt at gå videre 

med. 

Foruden det faktum at det var et lille materiale fra Skt. Albani så forekommer skeletmaterialet også 

forholdsvis fragmenteret, idet udgravningsmetoden var baseret på nødarkæologi foretaget i 

fjernvarmetracé. Dette kan have indflydelse på bevaringsgraden og hvor komplet det enkelte individ 

er, hvilket formodentlig har haft indflydelse på materialet, idet de knogler hvor vedkommende har 

haft spor efter FOS kan være forsvundet eller være dårligt bevaret. Igen kræver det en gennemgang 

af et større materiale, hvor der således vil være mulighed for at en stor del af materialet er mere 

komplet bevaret.     

Men for at kigge overordnet på de 185 individer som er anvendt til dette materiale, så giver de et 

forholdsvis klart indtryk af at der faktisk er en forskel i distributionen af FOS i forhold til det 

geografiske aspekt. Der er både generelle statistiske forskelle i forhold til hvor mange af individerne 

fra de to kirkegårde der viste spor efter sygdommen. Men der er syntes også at være en forskel i 

hvor mange læsioner og hvilke typer af læsioner individerne har. På trods af argumenterne til 

materialet fra Odense, så syntes skeletmaterialet fra Refshale at indikere det samme, og der er 

således basis for at gå videre med undersøgelserne af aspektet omkring geografisk spredning af 

FOS. 
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Abstract 
Focal Osteolytic Syndrome (FOS) is a newly found pathological condition which has been seen in 

medieval skeletons from the eastern area of Jutland, Denmark.29 These changes were first 

recognized in the early medieval cemetery to the church Nordby near Århus, and have since 2003 

been analyzed at ADBOU, at the University of Southern Denmark in Odense. The pathological 

changes have been mistaken for post-mortem lesions of the bone tissues and have therefore not 

been noticed before. Dorthe Pedersen has in 2008 made a thesis about the pathological alterations 

based on 646 individuals from Jutland. This paper will concentrate on the skeletal material from 

two different cemeteries – one from Jutland and one from Funen. The two materials has been 

analyzed to weather there is a difference in the distribution of FOS. There is in all 185 individuals 

used for the paper – 137 adults and 48 children. The individuals have been selected based on their 

armposition in the grave and there are only used individuals with the armposition A and B, which 

are the oldest positions used in the medieval Denmark. Both cemeteries have been parish churches 

and population buried on there would be a wide range of the people living in the surroundings of the 

church. 

The analysis shows that there is a difference in the geographical distribution of FOS and it looks as 

if the medieval population in Jutland have been far more affected that the one in Odense. But this is 

only a small registration of the disease and a lot of work needs to be done in this area before it is 

possible to say something more certain about the distribution of FOS. To our luck there are a lot of 

skeletal material preserved from both Funen and Seeland which in the future could be compared to 

populations from Jutland. 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Pedersen 2008. 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