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Indledning 

I forbindelse med nybyggeri på en matrikel centralt i Lisbjerg by, blev der fundet knogler. 

Moesgård museum blev underrettet og en arkæologisk udgravning fandt sted mellem den 11. 

maj og 8. juni 2015 og strakte sig over et areal på cirka 59 m2. Her fandt man omkring 30 

begravelser i det berørte område.  

Der er foretaget tidligere arkæologiske undersøgelser af stedet, hvor der bl.a. blev fundet et 

stormandskompleks dateret til vikingetiden. Matriklen, der befinder sig på Bymandsvej 24, 

ligger umiddelbart vest for byens nuværende kirke og kirkegård, og indenfor afgrænsningen 

af stormandskomplekset. Området har siden den sene halvdel af 1000-tallet haft en kirke. Den 

første kirke var bygget af træ, mens den nuværende stenkirke blev opført i begyndelsen af 

1100-tallet. Kirkegårdens oprindelige udstrækning er usikker, men der er fundet tegn på, at 

den er blevet reduceret engang før 1700-tallet. Med en dominerende armstilling A, kan det 

tyde på at den del af kirkegården, der her er udgravet, stammer fra den tidlige del af 

kirkegårdens virke (Arkæologisk udgravningsrapport, 2015). 

I denne rapport præsenteres registreringer fortaget på det humane skeletmateriale, der blev 

optaget i forbindelse med udgravningen i Lisbjerg.   

Skeletmaterialet 

Skeletmaterialet fra udgravningen i Lisbjerg er klassificeret efter fundomstændigheder, og der 

blev skelnet mellem skeletter fundet in situ i grave og løse knogler fundet i gravfyld eller 

andre kontekstlag. 

Materialet blev optaget og nummereret, således at grave fik et gravnummer (A), og skeletter 

in situ fik tildelt X-numre. Enkelte løse knogler fik ligeledes tildelt et X-nummer, men er ikke 

en del af primærindividerne. 

Der er optaget i alt 38 skeletter fra primærgrave og resterne af mindst 25 individer som 

løsfund. 

Bevaringstilstand 

I forbindelse med registreringen af skeletter fundet in situ er bevaringsgraden blevet noteret i 

to kategorier: kvantitativ og kvalitativ. 

Den kvantitative bevaringsgrad er registreret som tre mulige scorer:  
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Score 1: Mindre end 1/3 af skelettet er bevaret.  

Score 2: Mellem 1/3 og 2/3 af skelettet er bevaret.  

Score 3: Mere end 2/3 af skelettet er bevaret. 

 

Den kvalitative bevaringsgrad registreres ligeledes som tre mulige scorer: 

Score 1: Dårligt bevaret skelet. 

Score 2: Middel bevaret skelet. 

Score 3: Godt bevaret skelet.  

 

Tabel 1. Kvantitativ bevaringsgrad 

Bevaringsgrad Frekvens Procent 

1 9 23,7 

2 9 23,7 

3 20 52,6 

Sum 38 100,0 

 

Tabel 2. Kvalitativ bevaringsgrad 

Bevaringsgrad Frekvens Procent 

1 5 13,2 

2 11 28,9 

3 22 57,9 

Sum 38 100,0 

 

Tabel 1 og 2 viser, at både den kvantitative og kvalitative bevaringstilstand er god. Langt 

størstedelen af skeletterne fra Lisbjerg er både kvalitativt og kvantitativt godt bevaret. Både 

kvalitativt og kvantitativt er over halvdelen af skeletterne godt bevaret, mens der kun er hhv. 

23,7% og 13,2%, der er dårligt bevaret. En del af skeletterne havde fragmenterede knogler, 

men disse var til dels lette at sætte sammen til brug i registrering. 

Bevaringsforholdene for de enkelte skeletter ses i appendiks 1 og 2. Der blev ikke foretaget 

nogen vurdering af bevaringen af de løsfundne knogler. 
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Kønsbestemmelse 

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

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

knoglefremspringet bag øret, nakkebenets muskelhæftning, underkæbens vinkel og hagen. I 

bækkenet vurderes størrelsen af den store indskæring i de to bækkenskåle samt vinklen ved 

symphysis pubicus. I det postkranielle skelet vurderes knoglernes størrelse og morfologi 

(Boldsen et al., 2002; Brothwell, 1981). 

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

hofteleddet, hvilket sker i 16 års alderen - typisk lidt tidligere hos piger end hos drenge (Bass, 

1995). 

 

Kønskoder:  

1. Tydelig mandlig morfologi  

2. Overvejende mandlig morfologi  

3. Svag mandlig morfologi  

4. Køn ubestemmeligt  

5. Svag kvindelig morfologi  

6. Overvejende kvindelig morfologi  

7. Tydelig kvindelig morfologi  

 

Ved registreringen af skeletmaterialet fra Lisbjerg angives individernes køn som kønskoder 

efter en skala med 7 trin (se ovenfor). Ved brug i analyser i rapporten sammenlægges 

kønskoderne, således at 1 og 2 ”mand”; 3, 4 og 5 er skeletter med ”ubestemmeligt køn”; 6 og 7 

er ”kvinde”. Børn har fået kønskoden 0.  
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Tabel 3. Kønsfordeling af de 38 primærskeletter 

Køn Frekvens Procent 

Børn 13 34,2 

Kvinder 13 34,2 

Mænd 9 23,7 

Voksne ubestemmeligt køn 3 7,9 

Sum 38 100,0 

 

Tabel 3 angiver fordelingen af køn for de 38 primærindivider. Af de i alt 25 voksne individer 

kan kønnet med sikkerhed bestemmes hos 22 individer, heraf er 13 kvinder og 9 mænd. De 

resterende 3 voksne har ubestemmeligt køn og 13 individer er børn. På figur 1 ses 

kønsfordelingen af individerne grafisk. 

 

Figur 1. Kønsfordelingen i Lisbjerg 

 

Det ses, at der ikke er den store forskel på antallet af mænd, kvinder og børn. Typisk vil en 

kirkegård i forbindelse med en middelalderlig landsbybefolkning have en større andel af børn, 

hvilket i dette tilfælde kan være et resultat af at fertiliteten har været lav i samfundet. En mere 

sandsynlig forklaring er dog at børneskeletterne ikke er bevarede, da de er tyndere og derfor i 

større grad end voksnes knogler bliver nedbrudt. 

I appendiks 3 ses fordelingen af børn, kvinder og mænd for de 38 primærindivider. 
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Aldersbestemmelse 

Alder hos børn og unge bestemmes ud fra tandudvikling og tandfrembrud samt ud fra 

længden af de lange knogler og ledendernes påvoksning. Aldersbestemmelsen hos voksne er 

imidlertid subjektiv og bestemmes ud fra en række aldersmarkører i kraniet og bækkenet 

samt ved en vurdering af de generelle aldersrelaterede forandringer i tænderne og det 

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

kraniesuturerne, og i bækkenet vurderes de aldersrelaterede forandringer på symphysis 

pubicus (skambenet) og på facies auricularis (ledfladen i bækkenet, hvor de to bækkenskåle og 

korsbenet mødes). Desuden bestemmes alderen ud fra en række forandringer på de lange 

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

Ved registreringen af skeletmaterialet fra Lisbjerg tildeles hvert individ en minimumalder og 

en maksimumalder, hvorudfra et midtpunkt for alderen beregnes. Disse midtpunkter 

benyttes til beregningen af gennemsnitsalderen på kirkegården og er angivet i tabel 4. 

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

16 eller derover regnes for voksen. 

 

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

Køn Antal Gennemsnitsalder Std. afvigelse Minimum Maksimum 

Alle 38 26,3 17,31 1,5 70,0 

Børn 13 8,3 5,20 1,5 16,0 

Voksne 25 36,5 13,12 16,0 70,0 

Kvinder 13 35,3 16,15 19,0 70,0 

Mænd 9 40,8 5,43 34,0 50,0 

 

Her ses at gennemsnitalderen i Lisbjerg var 26,3 år for alle individer. For kvinder var 

gennemsnitslevealderen 35,3 år, mens den for mænd var cirka 5 år højere på 40,8 år. Dette 

skyldes at kvinder ofte dør unge i den reproduktive alder, men hvis de overlever denne fase, 

har de omtrent den samme levealder som mænd. (Pedersen, 2010). 

Grafisk (figur 2) ses at mange døde i barndommen. Endvidere ses at ingen døde i alderen 25-

30 år, enten fordi de overlever i den alder eller fordi denne aldersgruppe mangler i 

befolkningen. Endelig er der flest voksne døde i alderen 30- 45 år, så der kun er få individer 

over 50 år blandt skeletterne. 
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Figur 2. Aldersfordeling i Lisbjerg 

 

Tandsygdomme 

Emaljehypoplasi 

Emaljehypoplasi er uregelmæssigheder i tandemaljens tykkelse, som kan forårsages af 

fysiologiske forstyrrelser. En underudvikling eller misdannelse i udviklingen af tandemaljen i 

barndommen kan skabe defekter i tandkronens emalje. Misdannelsen opstår, når et barn, 

hvor tænderne er ved at dannes i kæben, i en periode udsættes for stress evt. pga. sygdom 

eller fejlernæring. Mineraliseringen af tanden reduceres derfor i en periode, hvilket kan ses på 

tanden som en linje eller punktering i emaljen. Placeringen af emaljehypoplasien i tanden 

afhænger af, hvor i tanddannelsesstadiet barnet befandt sig, da stresspåvirkningen forekom. 

Emaljehypoplasi kan dannes i både mælketænder og blivende tænder. Hos ældre børn og 

voksne kan antallet af emaljehypoplasier i den enkelte tand dermed fortælle om flere perioder 

i barndommen med stresspåvirkning (Aufderheide & Rodríguez-Martín, 1998; Lindskog, 

2004: Ortner, 2003). Emaljehypoplasier registreres på hjørnetanden i venstre side af 

overkæben. For at blive registreret som værende tilsted, skal hypoplasien være synlig med 

det blotte øje.  
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Tabel 5 angiver frekvens- og procentvis fordeling af emaljehypoplasier hos børn og voksne. 

Hos 17 skeletter, hvor registreringen var mulig, var 5 positive for emaljehypoplasi, hvilket 

svarer til 29,4 %. En del af individerne havde så meget tandslid eller tandsten, at det ikke var 

muligt at registrere hypoplasier. 

 

Tabel 5. Frekvens- og procentvis fordeling af emaljhypolasier hos børn, kvinder og mænd 

 Børn Kvinder Mænd Alle 

+ 1 1 3 5 

- 3 6 3 12 

Sum 4 7 6 17 

% Positive 25,0 14,3 50,0 29,4 

 

 

Karies 

Karies er huller i tænderne, der opstår, når bakterier angriber og nedbryder tandens emalje 

og dentin. Karies kan dannes i tændernes tyggeflade eller ved tandhalsen på indersiden, 

ydersiden eller mellem tænderne (Brothwell, 1981; Lindskog, 2004). 

Tabel 6 angiver frekvensfordelingen af individer fordelt på køn. Hos de 25 skeletter, hvor 

registreringen var mulig, fandtes karies hos 60,0 % af individerne.  

 I appendiks 5 er angivet primærskeletter med emaljehypoplasi og karies.  

 

Tabel 6. Frekvens- og procentvis fordeling af karies hos børn, kvinder og mænd 

 Børn Kvinder Mænd Alle 

+ 3 6 6 15 

- 2 5 3 10 

Sum 5 11 9 25 

% Positive 60,0 54,5 66,7 60,0 

 

Højde målt i graven 

Den eneste måde at opnå sikker viden om en fortidig befolknings højde er at måle dem i 

graven. Højdeberegning baseret på længden af de lange knogler (hyppigst lårbenet - femur) 

vil ofte være behæftet med systematiske fejl. Til sammenligning af befolkninger anbefales det 
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derfor at bruge femurlængde og ikke en eventuelt beregnet højde, da sidstnævnte 

introducerer forskellige fejlmargener alt efter hvilken højdeberegningsmetode der benyttes 

(Lynnerup et al., 2008). 

Under den antropologiske analyse af skeletterne fra Lisbjerg, blev længden af femur målt på 

de skeletter, hvor det var muligt. Målene for kvinder og mænd fremgår af tabel 7. Det ses, at 

mænds gennemsnitlige lårbenslængde er cirka 3,6cm længere end kvinders. Hvis der 

sammenlignes med en anden landsbykirkegård (Sejet Ødekirkegård, HOM1046) (Pedersen, 

2008), ses gennemsnitlige lårbenslængder, der ligger meget tæt op af dem fra Lisbjerg. 

Spredningen af lårbenslængder er dog større, hvilket nok er på grund af at der på Sejet 

kirkegård var muligt at måle lårbenslængder på mange skeletter.  

 

Tabel 7. Fordelingen af lårbenslængder i mm blandt skeletterne fra Lisbjerg 

Køn Antal Gennemsnitslængde Std.afvigelse Minimum Maksimum 

Kvinder 6 432,2 17,89 407,0 459,5 

Mænd 7 468,8 17,78 447,5 492,0 

 

Længden af skelettet er målt i graven under udgravningen, hvilket har givet indsigt i højden af 

befolkningen i Lisbjerg. Af de 38 primærindivider kunne 20 måles i graven i hele deres 

længde. Resten var enten for dårligt bevaret eller var kun delvist bevaret, da graven var skåret 

af andre grave. Af disse var 7 børn, som ikke er taget med i analyserne af højde målt i graven. 

Deres højde er afhængig af deres alder og det derfor ikke giver mening at sammenligne deres 

målte højde.  

Tabel 8 viser en oversigt over højden målt i graven for kvinder og mænd. Kvinder er i 

gennemsnit 154 cm, mens mænd i gennemsnit måler 160 cm. I forhold til andre kirkegårde 

fra middelalderen, er både kvinderne og mændene lidt lavere på denne udgravning. Det ses 

f.eks. på Lindegården i Ribe (Madsen, 2009), hvor kvinderne er målt til 155,6cm og mændene 

er målt til 162,0cm. 

 

Tabel 8. Længde i graven af primærindivider fra Lisbjerg 

Køn Antal Gennemsnitslængde Std.afvigelse Minimum Maksimum 

Kvinder 9 154,0 6,46 140 162 

Mænd 3 160,0 5,00 155 165 
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Sygdomme 

Det er kun et fåtal af sygdomme, som efterlader sig spor på knoglerne. Epidemiske sygdomme 

som pesten medførte døden så hurtigt, at knoglerne ikke kunne nå at danne sygdoms-

relaterede forandringer. Primærindividerne fra Lisbjerg er registreret for en række 

forandringer, der knytter sig til tre forskellige kroniske sygdomme: spedalskhed, tuberkulose 

og syfilis/treponematose. Derudover er registreret gigtrelaterede forandringer samt 

knoglebrud. I appendiks 6 er de enkelte skeletter med patologi angivet. 

 

Spedalskhed 

Infektionssygdommen spedalskhed forårsages af bakterien Mycobacterium leprae. 

Sygdommen fandtes i Danmark og Sverige i tidlig romersk jernalder omkring det 1. årh. e.v.t. 

(Boldsen, 2007). Analyser på skandinavisk skeletmateriale indikerer, at sygdommen var 

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

(Arcini og Artelius, 1993), hvor spedalskhed havde en stor udbredelse. Fra midten af 1200-

tallet oprettedes Skt. Jørgensgårde, der var spedalskhedshospitaler, hvor man forsøgte at 

isolere de syge. Isoleringen af de syge var et effektivt middel, og sygdommen var, i 

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

næsten udryddet i de større byer, mens den forsat var udbredt på landet. (Boldsen, 2006) 

 

De 38 primærskeletter fra Lisbjerg blev registreret for spedalskhedsrelaterede forandringer 

seks steder i skelettet i henholdsvis højre og venstre side. Der bliver registreret 

spedalskhedsforandringer i kanten og bunden af næseåbningen, langs den forreste del af 

maxilla, i ganen, på fibula og på den 5. metatarsal (Boldsen, 2007). 

Fire af de registrerede skeletter havde ingen af de seks knogler, der bærer 

spedalskhedsforandringer, bevaret. 

Den såkaldte λ-metode kan benyttes til at beregne hyppigheden af spedalskhed i en 

skeletpopulation (Boldsen, 2008). Metoden viser at mellem 9,9 % og 28,8 % af befolkningen i 

Lisbjerg led af spedalskhed, hvor det mest sandsynlige estimat er ca. 19 %. Denne frekvens er 

ikke overraskende i forhold til kirkegårdens tidsmæssige placering i den tidlige middelalder. 
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Sytten skeletter fra Lisbjerg viste spedalskhedstegn i ansigtet, mens 11 individer havde 

forandringer på fibula, hvoraf én af disse også viste spedalskhedstegn på 5. metatarsal. 

Forskellen i frekvens mellem forandringer i ansigtet og det postkranielle skelet skyldes 

sandsynligvis, at en del individer med positive scorer i ansigtet, ikke havde underben bevaret. 

Det er altså ikke muligt at tolke nærmere på hvor spedalskhedsforandringerne sidder. 

 

Tuberkulose 

Infektionssygdommen tuberkulose forårsages af to forskellige bakterier; Mycobacterium 

bovis, der overføres fra kvæg til mennesker, blandt andet gennem mælkeprodukter fra kvæg, 

og Mycobacterium tuberculosis der overføres mellem mennesker. Hvis den primære infektion i 

lungerne ikke heles, kan bakterien overføres til blodbanerne og dermed føres til andre 

organer og væv. Her kan sygdommen komme i udbrud flere år efter smitte, blandt andet hvis 

den smittede oplever en periode med svækket immunforsvar, evt. på grund af fejlernæring 

eller andre sygdomme (Aufderheide og Rodríguez-Martín, 1998; Ortner, 2003; ADBOU, 2015).  

De 38 skeletter fra Lisbjerg blev registreret for tuberkuloserelaterede forandringer i facies 

auricularis (ledfladen i bækkenet, hvor de to bækkenskåle og korsbenet mødes), acetabulum 

og corpus ossis ilii i bækkenet, albueleddet, samt i thorakale og lumbare vertebrae (bryst- og 

lændehvirvler). Der blev fundet 18 individer med tuberkuloserelaterede forandringer 

svarende til 47% af de skeletter, der var mulige at registrere for tuberkulose. Af disse havde ni 

forandringer flere steder i skelettet. 

Ved beregning af hyppigheden af tuberkulose med -metoden ses det at 43% af befolkningen i 

Lisbjerg led af sygdommen (Pedersen, 2016). Med denne metode ligger usikkerheden sådan, 

at prævalensen kan være imellem 28% og 64%. Disse tal er ikke overraskende i forhold til 

hvad vi forventer i en middelalderlig befolkning som den i Lisbjerg (Pedersen, 2016). 

 

Treponematose 

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

forårsaget af den samme mikroorganisme Treponema pallidum. T. Pallidum forekommer i fire 

forskellige stammer, som ved mutation har ændret sig fra den oprindelige grundstamme. 

Sygdommen er begrænset forskelligt geografisk, klimatisk og sociokulturelt og forårsager 

hermed forskellige symptomer. Syfilis, der kan være seksuelt overført eller medfødt, er den 
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eneste af de fire, der findes overalt i verden og formodes at være den type, vi kender i 

Danmark fra slutningen af middelalderen og frem. Dog er flere teorier blevet fremsat 

angående oprindelsen af syfilis, og der er således usikkerhed om syfilis’ tilstedeværelse i 

Europa og Danmark i middelalderen og frem til midten og slutningen af 1400-tallet 

(Aufderheide og Rodríguez-Martín, 1998; Ortner, 2003).  Denne usikkerhed betyder at 

betegnelsen treponematose vil blive benyttet i rapporten, om de patologiske forandringer 

med relation til syfilis, som registreres i skeletmaterialet. 

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

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

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

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

samt mindre dybe forandringer, der har stjerneform. I sygdommens hvileperiode heler 

forandringerne op, således at kraniet kan få et bulet og arret udtryk. I ansigtsskelettet 

nedbrydes næseåbningens kant, næsehulens knogler og ganen. I det postkranielle skelet sker 

en fortykkelse på indersiden af skinnebenet, der får den såkaldte sabelform, og skinnebenssår 

kan dannes. Ydermere påvirkes især lægbenet, lårbenet, kravebenet, overarmsknoglen, 

spolebenet og albuebenet, men stort set alle postkranielle knogler kan vise 

sygdomsrelaterede forandringer (Aufderheide og Rodríguez-Martín, 1998; Ortner, 2003; 

ADBOU, 2015). 

Primærindividerne fra Lisbjerg blev registreret for treponematoserelaterede forandringer 12 

steder i skelettet, i henholdsvis højre og venstre side. 

Der blev fundet 13 individer med forandringer svarende til 34 % af de skeletter, der var 

mulige at registrere for treponematose. Af disse fandtes bilaterale læsioner på 8 individer. 

 

Fokal osteolytisk sygdom (FOS)  

Denne patologiske tilstand er nylig erkendt og dette ind til videre kun registreret systematisk 

i dansk middelalderligt skeletmateriale (Pedersen, 2008). Knogleforandringerne kan 

forekomme i alle skelettets knogler, og læsionerne findes både i det kompakte og det 

trabekulære (spongiøse) knoglevæv, enten som runde eller aflange osteolytiske 

(knoglenedbrydende) forandringer. Læsionerne optræder enten uden knogledannelse langs 

kanterne eller med knogledannelse langs kanterne, hvilket viser sig som en rand af nydannet 
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knogle. Den sidstnævnte type læsion bekræfter tilstandens patologiske natur, idet individet 

må have været i live, da dannelsen af knogle i tilknytning til læsionen skete. De patologiske 

forandringer i forbindelse med fokal osteolytisk syndrom kan ellers let forveksles med post 

mortale forandringer, pga. bl.a. planterødders omdannelse af knogle i jorden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da FOS ikke er beskrevet eller kendt i moderne medicinsk forskning, kendes intet til den 

patogene agent, der ligger bag syndromet, eller hvordan syndromet påvirker den smittedes 

væv og organer. Ud fra registreringer af skeletter med de patologiske forandringer kan 

prevalensen af smittede med FOS ikke direkte konkluderes, da sygdommen nok som andre 

kendte knoglepatologiske sygdomme ikke har 100 % knogleinvolvering. De analyser, der 

indtil nu er udført på skeletmateriale med sygdomsforandringerne, viser dog, at hyppigheden 

af læsioner ikke er ens hos danske middelalderlige skeletpopulationer med forskellig 

geografisk placering, datering og forskelle i den socioøkonomiske baggrund for de gravlagte 

(Pedersen, 2010). Endvidere er læsioner med forbindelse til FOS observeret i tyske 

forhistoriske skeletter, svenske middelalderskeletter, samt muligvis hos amerikanske 

indfødte dateret til 1600 tallet og jordanske skeletter dateret til ca. 3000 f.Kr. (Ortner, 2003: 

167-168; ADBOU, 2015). 

Primærskeletterne blev registreret for FOS-forandringer på otte forskellige knogler. Af de 34 

individer som kunne undersøges, fandtes forandringer på fem. 

 

Meningitis 

Et enkelt individ (X25) i Lisbjerg blev fundet med fortykkelse af knoglen i occipital- og 

parietal-regionen af kraniet. Derudover blev der registreret forandringer på indersiden af 

Figur 3. FOS-relaterede læsioner på tibia fra skelet X2. 
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kraniet i samme område, som er sat i forbindelse med hjernehindebetændelse 

(meningitis)(Lewis, 2004). 

 

 

 

 

Frakturer 

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

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

også kan være forårsaget ved vold. Vold ses blandt andet ved ikke-helede og helede hugspor i 

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

helede krakeleringer og helede afrundinger i knoglerne som følge af vold med en stump 

genstand. Ved kirurgisk behandling ses amputationer af lemmeknogler eller trepanationer i 

kraniet. 

 

 

 

Figur 4. Spor af mulig meningitis på indersiden af kraniet i midtlinjen på os parietale (blå 
cirkel) og os occipitale (rød cirkel). 
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Tabel 9. Frekvens og procentvis fordeling af traumer fordelt på køn 

 Børn Kvinder Mænd I alt 

+ 2 3 4 9 

- 11 10 5 26 

Sum 13 13 9 35 

% positive 15,4 23,1 44,4 25,7 

   

I materialet fra Lisbjerg har 9 ud af 35 individer et eller flere knoglebrud. Halvdelen af de 

registrerede knoglebrud findes på ribben (7), 3 findes på kraniet og resten i 

overekstremiteterne. Alle knoglebrud er helede, og ingen af dem viser tegn på at være fra 

skarp vold. 

 

Gigtrelaterede forandringer 

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

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

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

Osteoartritis betegner de nedbrydende ledforandringer i et eller flere led, som er alders-, 

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

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

sammenvoksninger blandt andet af vertebra. Og endelig kan osteoartritis ses som 

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

knoglen i de to ledflader mødes. 

Reumatoid artritis er en kronisk lidelse, hvor der dannes betændelse, især i leddenes 

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

& Rodríguez-Martín, 1998; Lindskog, 2004; Ortner, 2003). 

 

Tabel 10. Individer med gigt i Lisbjerg 

 Børn Kvinder Mænd I alt 

+ 0 8 7 15 

- 7 4 1 12 

Sum 7 12 8 27 

% positive 0,0 66,7 87,5 55,6 
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I Lisbjerg kunne i alt 27 primærindivider registreres for gigtforandringer. 

Antallet af individer med gigtrelaterede ændringer er høj hos de voksne, mens børnene ikke 

har forandringer. Mændene er mere ramt end kvinderne, hvilket kan skyldes at mændene 

havde mere hårdt fysisk arbejde end kvinderne. Da gennemsnitsalderen for mændene i 

Lisbjerg er højere, kan det også have en betydning. I Lisbjerg er de gigtrelaterede ændringer 

fundet alle steder i kroppen, dog er knæ og hofte mest påvirket.  

 

Der er fundet begyndende DISH hos et individ (X18, figur 5). Diffuse Idiopathic Skeletal 

Hyperostosis (DISH) er en aldersbetinget tilstand, som kan ses i skelettet som 

knogleudvoksninger i bl.a. albueleddet, på hælen og i ryggen. De DISH-relaterede tegn der ses 

langs rygsøjlen kaldes candlewax og ses som knogledannelser, der ”løber” ned ad den ene side 

af rygsøjlen (Nascimento et al., 2014). På X18 ses begyndende candlewax, hvilket kan være 

tegn på begyndende DISH. 

 

 

 

Figur 5. Candlewax på lumbare 
vertebrae på skelet X18 
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Bemærkelsesværdige skeletter 

Skelet X18 

Der er tale om en mand, der døde i alderen 40-50 år. Denne mand mangler sin højre arm fra 

cirka halvvejs nede af humerus. Humerus må derfor være revet eller hugget af. Da traumet er 

helet, er det ikke til at sige om det er et resultat af skarp vold. Traumet er højst sandsynligt 

ikke en decideret amputation, da det kan ses at brud-/snitfladen er skrå i stedet for at gå 

vinkelret på knoglen som et kirurgisk indgreb typisk vil være. 

Den amputerede arm er, som følge af manglende brug, meget lettere end den venstre, som 

også har tydelige muskelspor. 

 

Figur 6. Amputeret og normal humerus fra skelet X18 

 

Skelet X4 

Skelet X4 er en ung voksen, der døde i alderen mellem 15 og 17 år. Individet har et unormalt 

tandfrembrud, og tillige ses tydelige spor efter FOS på underekstremiteterne. 
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Som det ses på figur 7, er individets hjørnetænder vokset op på hver sin side af den 

eksisterende tandrække. De er desuden ikke vokset fuldstændig ud, hvilket normalt vil være 

sket for en person i denne alder. 

 

 

Figur 7. Unormalt tandfrembrud på skelet X4 

 

X4 har FOS-forandringer på begge underben – dog tydeligst på både venstre tibia og fibula (se 

figur 8, 9A og 9B). Fibula er desuden underudviklet, og alle knoglerne er meget lette. Det kan 

ikke siges med sikkerhed hvad X4 har fejlet, men det har tydeligvis ført til en tidlig død. 

 

 

Figur 8. Skelet X4´s tibia og fibula med FOS-forandringer 
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Figur 9 A og B. A: FOS-læsioner på fibula (venstre). B: FOS-forandringer på tibia (højre). Skelet 
X4. 

 

Skelet X32 

Skelet X32 er en kvinde, der døde i alderen mellem 45 og 55 år. Hun har unormal tandstilling 

og tandslid. I undermunden (figur 10) ses, at fortænderne er skubbet sammen, mens 

molarerne er slidt i et meget skævt mønster. I overmunden er tandsliddet tilsvarende skævt, 

og fortænderne er slidt asymmetrisk, hvilket har slidt et hul imellem de to forreste tænder 

(figur 11). 

 

 

 

Figur 10. Unormal tandstilling i undermunden på skelet X32 
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Figur 8. Skævt tandslid af fortænder i overmunden på skelet X32 

Det skæve tandslid kan være en konsekvens af den unormale tandstilling, men det kan ikke 

siges med sikkerhed. Arbejde, der har involveret at bruge munden kan også være en 

mulighed. 

 

Skelet X15 

Skelet X15 er et barn, som døde i alderen 3 - 4 år. På kraniet ses store områder hvor knoglen 

er nedbrudt, og der derfor har været hul ind til hjernehinden (figur 12 og 13). Hullerne synes 

at være patologiske, så de er sandsynligvis opstået, mens barnet har levet dvs. antemortem. 

Da kraniet er meget fragmenteret er det umuligt at sige hvor store hullerne har været, men 

det kan ses at store dele af pandebenet er nedbrudt. Der er derudover huller i 

occipitalregionen og omkring den øverste del af næsebenet. Forandringen ved næsen har 

karakteristika, der minder om forandringer relateret til metastatisk knoglecancer, hvilket 

måske også er tilfældet for X15. 

Der er også fundet FOS-forandringer på skelettet, så det er også en mulighed, at hullerne er 

meget fremskredne FOS-mærker. Alt andet taget i betragtning har store huller i kraniet ikke 

været noget man kan overleve med i længere tid, og det er meget sandsynligt, at det er dét 

barnet er død af. 
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Figur 92. Cancer-lignende læsioner i næse-regionen (venstre) og nedbrydningstegn på 
pandebenet (højre) på X15. (Samme knoglestykke forfra og fra siden) 

 

 

Figur 13. Læsioner i occipital-regionen på X15 

 

Løsfund 

Løsfundne knogler fra udgravningen består af løse knogler i grave samt løsfundne knogler 

opsamlet i anlæg i feltet eller i overfladen. Som en del af det antropologiske arbejde er 

knoglerne blevet analyseret.  

De løsfundne knogler blev registreret, ved en optælling af individer samt en registrering af 

køn og alder. En systematisk registrering af sygdomsforandringer blev ikke foretaget, men 

nogle knogler havde treponematose- og spedalskhedsforandringer. Antallet af individer blev 
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optalt ud fra forekomsten af de store knogler: Tibia, femur, humerus, radius, pelvis og kranier. 

Den knogletype, som var hyppigst tilstede var kranieknogler. 

Knoglerne blev inddelt i børn (opdelt i grupperne 0-1 år, 1-7 år, 5-12 år og 10-18 år), og 

voksne individer inddelt i kvinder og mænd (opdelt i grupperne 15-25 år, 18-40 år og 35+ år). 

Alderen på individerne vurderes ud fra de samme aldersindikatorer som ved et skelet i en 

primær grav, men også ud fra andre indikatorer bl.a. muskelspor og ledforandringer, som 

opstår med alderen. Disse aldersindikatorer er ofte mere usikre end dem, der benyttes ved 

primærindivider, og af samme grund deles knoglerne ind i aldersgrupper af varierende 

spændvidde.  

Tabel 11 angiver fordelingen af køn for de optalte individer fra løsfund. Af de i alt 25 individer 

er 5 (20%) kvinder, 6 (24%) mænd og 6 (24%) er voksne med ukendt køn. De resterende 8 

løsfundne individer er børn (32%). Aldersfordelingen for løsfundene ses på figur 12.  

 

Tabel 11. Frekvensfordeling af køn for individer fra løsfund 

Køn Frekvens  

Børn 8 

Kvinder 5 

Mænd 6 

Voksne, ukendt køn 6 

Sum 25 

 

Tabel 12. Aldersfordeling af løsfund i Lisbjerg 

 

Sammenfatning 

Ved udgravningen af dele af kirkegården i Lisbjerg blev fundet 38 primærindivider, og 25 

individer i løsfund. Den generelle bevaringstilstand for de udgravede skeletter var god. 

 Aldersgruppe 

 0-1 1-7 5-12 10-18 15-25 18-40 35+ 

Børn  1 3 4    

Kvinder     1 4 1 

Mænd     1 3 1 

Ukendt     3 3  
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Af de 38 primærindivider var 13 børn, 13 kvinder, 9 mænd og 3 af ukendt køn. 

Gennemsnitsleveralderen for alle individer var 26 år, mens de voksne i gennemsnit blev 37 år. 

Som helhed ligner det udsnit af befolkningen fra Lisbjerg, der er undersøgt, andre samtidige 

danske landsbybefolkninger. (Pedersen 2008) Antallet af børn er mindre end forventet, men 

da det er et lille udsnit af kirkegården, der er undersøgt, kan dette være tilfældigt.  Ellers kan 

børn være underrepræsenteret på grund af dårlig bevaring for netop denne gruppe individer, 

eller at børnene overvejende er begravet bestemte steder på kirkegården.  

I Lisbjerg fandtes tegn på infektionssygdommene spedalskhed, tuberkulose og 

treponematose. Også FOS blev observeret i nogle få skeletter. 

 

Den generelle sundhedstilstand, som kan registreres – både i forhold til slid, traumer og 

sygdomme – ser ud som det kan forventes på en middelalderlig landsbykirkegård som 

Lisbjerg. (Pedersen 2008, 2010) 
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Appendiks 1: Kvantitativ bevaring 
 
Under 1/3 bevaret Mellem 1/3 og 2/3 bevaret Over 2/3 bevaret 

5 2 1 

19 10 3 

23 15 4 

28 16 6 

34 17 7 

35 25 8 

36 27 9 

37 30 11 

115 31 12 

  13 

  14 

  18 

  20 

  21 

  22 

  24 

  26 

  29 

  32 

  33 
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Appendiks 2: Kvalitativ bevaring 
 
Dårlig bevaring Middel bevaring God bevaring 

5 19 28 

23 34 37 

115 35 16 

27 36 17 

33 2 30 

 10 31 

 15 1 

 25 3 

 22 4 

 24 6 

 29 7 

  8 

  9 

  11 

  12 

  13 

  14 

  18 

  20 

  21 

  26 

  32 
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Appendiks 3: Kønsfordeling 
 
Børn Kvinder Mænd Ukendt køn 

5 27 24 23 

115 2 29 19 

34 13 37 36 

35 33 17  

15 10 8  

28 25 11  

16 22 12  

31 30 18  

1 3 26  

4 14   

6 20   

7 21   

9 32   
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Appendiks 4: Aldersfordeling 
 

0-1 år 1-8 år 8-15 år 15-25 år 25-35 år 35-45 år 45-70 år 

 16 5 4 36 37 29 

 34 7 23 25 12 32 

 35 115 19 3 8 20 

 15 31 27 21 13 2 

 9 1 33 14 22  
 6   10 24  
 28   17 18  
    11 26  
     30  
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Appendiks 5: Tandsygdomme 
 
Emaljehypoplasi Karies 

11 11 

8 8 

13 13 

26 31 

6 1 

 14 

 37 

 18 

 7 

 27 

 21 

 24 

 29 

 32 

 20 
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Appendiks 6: Patologi 
 

Spedalskhed Tuberkulose Treponematose FOS Frakturer Gigtrelaterede 
forandringer 

3 1 8 1 2 2 

11 2 11 4 7 3 

12 3 13 11 8 8 

13 4 14 13 11 11 

14 8 17 22 18 12 

18 10 18  21 13 

21 11 21  29 14 

22 12 24  31 18 

24 13 25  32 20 

25 15 26   22 

26 20 29   24 

28 21 30   26 

33 22 37   29 

35 23 115   30 

 24    32 

 25     

 26     

 27     

 29     

 30     

 31     

 32     

 33     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Appendix 7: Primærindivider – skeletliste 
 

X- 
num- 
mer 

A- 
num- 
mer 

Køn Alder  
min 

Alder  
max 

Alder  
midt 

Kvan.  
bevar- 
ing 

Kval.  
bevar- 
ing 

Hypo- 
plasi 

Lårbens-
længde 
(mm) 

Traumer Patologi Noter 

1 1 B 14 16 15 3 3 0 397  FOS.  
Tuberkulose. 

2 2 K 60 80 70 2 2   Tre 
brækkede 
ribben.  
Collesfraktur 
på  
venstre 
radius.  

FOS Osteoporose med 
kollapsede 
vertebrae. 

3 3 K 20 22 21 3 3 0 433  Tuberkulose.  
Mulig treponematose. 

4 32 B 15 17 16 3 3    FOS. Mulig tuberkulose. 

5 39 B 7 12 9,5 1 1      

6 45 B 3,5 4,5 4 3 3 1 214    

7 41 B 10 12 11 3 3  314    

8 47 M 35 45 40 3 3 1 471 Brækket 
ribben. 

Treponematose. Mulig  
tuberkulose. 

9 46 B 6 8 7 3 3  234  FOS  

10 50 K 28 35 31,5 2 2 0   Tuberkulose.  

11 49 M 30 38 34 3 3 1 448 Brækket 
højre  
ribben. 

FOS.  
Treponematose 

12 52 M 32 42 37 3 3  484  Mulig  
tuberkulose. 

13 53 K 35 45 40 3 3 1 441  Tuberkulose.  
Mulig treponematose. 



 

34 
 

14 54 K 24 26 25 3 3 0 446  Mulig treponematose. Button osteoma 

15 55 B 3 4 3,5 2 2 0     

16 61 B 1 2 1,5 2 3      

17 38 M 30 40 35 2 3 0   Mulig treponematose. 

18 33 M 40 50 45 3 3 0 452 Traume på 
højre  
humerus, 
som er  
blevet 
amputeret. 
Brækket 
ribben. 

Mulig treponematose. 

19 60 U 16 18 17 1 2 0     

20 58 K 50 60 55 3 3  407  Tuberkulose.  

21 57 K 22 24 23 3 3  420  Tuberkulose. Mulig  
treponematose. 

22 61 K 35 42 38,5 3 2 0 413  FOS  

23 63 U 15 17 16 1 1 0   Tuberkulose.  

24 59 M 40 50 45 3 2  461  Treponematose  

25 64 K 20 22 21 2 2 0 460  Mulig treponematose  
og tuberkulose.. 

26 62 M 40 48 44 3 3 1 495  Tuberkulose. Mulig  
treponematose. 

27 65 K 18 20 19 2 1    Tuberkulose.  

28 34 B 4,5 6 5,3 1 3      

29 7 M 45 55 50 3 2  491 Brækket 
ribben 

Tuberkulose. Mulig  
treponematose 

30 37 K 40 50 45 2 3      

31 71 B 14 16 15 2 3 0  Muligt 
ophelet 
traume på os 

Tuberkulose.  
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occipitalis 

32 72 K 45 55 50 3 3  444    

33 73 K 18 21 19,5 3 1 0   Tuberkulose.  

34 48 B 3 4 3,5 1 2      

35 67 B 3 4 3,5 1 2      

36 68 U 20 45 32,5 1 2      

37 69 M 25 50 37,5 1 3 0   Mulig treponematose. 

115 58 B 12 14 13 1 1    Mulig treponematose. 

 


