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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to assess the state of health of the individuals living in 

Löddeköpinge during the middle ages, whose remains were excavated by Chintio, H., 1975-

80. The location is thought to have been a trading community that ceased to flourish towards 

the end of the Viking age. The main focus of the essay is to examine the occurrence of 

osteoarthritis (sv. artros), trauma, and analysis of stature, in order to understand population 

health during this time period. Osteoarthritis has never been researched in Löddeköpinge and 

the analysis showed that, of the 60 skeletons examined, 68,3% demonstrated some change in 

the skeletal joints, which is much higher than in the comparative material obtained from Lund 

and Sigtuna. Trauma was found in 5%, which is slightly lower than in the comparative 

material. The stature had previously been thought of as being unusually short in the 

community, but this analysis revealed that with revised methods in sex determination, the 

average height will rise accordingly, indicating that there has been no nutritional crisis in the 

town resulting from the change in lifestyle from trading to an agricultural population. 

 A conclusion was drawn that it is not possible, in this case, to understand the health in 

Löddeköpinge because of the few indicators.  
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1. INLEDNING 
Arkeologi antas ofta av allmänheten vara ett skattletande utan dess like, där forskare titt som 

tätt gräver fram spektakulära fynd från glömda samhällen – en bild som uppmuntras av media. 

Forskare verksamma inom området vet dock att så är i regel oftast inte fallet. I Löddeköpinge, 

som är lokalen för denna uppsats, har ingen försvunnen civilisation upptäckts, men jag vill 

hävda att det inte är långt ifrån. Att analysera gravmaterialet från Löddeköpinge har, för mig, 

varit en resa fylld med ny erhållen kunskap.  

 Då hälsa är ett av mina intresseområden, bestämdes detta som tema för uppsatsen. Artros 

valdes som en indikator, tillsammans med trauma och kroppslängd, på grund av dess 

tvetydiga natur. Att artros inte har undersökts på platsen öppnar för omtolkningar av lokalen.  

 

 1.1. Bakgrund 

  1.1.1. Sammanfattning av det medeltida Skåne 

Det medeltida samhället i Sverige brukar beskrivas som agrart, där det uppskattats att cirka 

95% av befolkningen levde på landsbygden. Under denna tid sker en ekonomisk uppgång i 

Europa, som till följd ökar bland annat handeln i volym (Söderberg, 1996:17f). Milda vintrar 

och torra somrar, tillsammans med ett stabilt politiskt läge, lade förmodligen grund för den 

ökande befolkningen (Skansjö, 2006:34, 49). Trots dessa gynnsamma förhållanden tycks 

handeln i Löddeköpinge upphöra kring 1000-talet, och samhället utvecklas inte till en större 

medeltida stad (Skansjö, 2006:37). Oavsett det agrara samhällets dominans skedde det en 

urbanisering efter vikingatiden i Sverige. På så sätt uppkom nya sociala grupper. Vanligt idag 

är att bönderna oftast betraktas som en enhetlig social grupp, vilket inte är helt 

överensstämmande då det inbördes fanns stora skillnader. Orsaken till denna stadsbildning 

anses främst vara handelns eller kyrkans ökade inflytande (Söderberg, 1996:37, 98-100).  

 När stadsbefolkningen växte blev det svårare att hålla egna djur och därför skapades en 

marknad för import. Detta kan Öresundområdet ha utnyttjats för, då dess lämpliga miljö med 

bördig mark ger möjligheter till ett överskott (Söderberg, 1996:105, 109). Att bo i fasta byar 

och förlita sig helt på jordbruket var dock en stor omställning för människorna. Detta nya 

levnadssätt ökade sårbarheten för missväxt och klimatförändringar. Kreaturen som hölls på 

gårdarna var också betydligt mindre än idag, och gav därmed en liten avkastning. (Söderberg, 

1996:20, 26, 31). Genom osteologiska analyser av djurbensmaterialet i Löddeköpinge har det 

visat sig att nötkreatur har varit vanligast förekommande följt av svin, får/get och häst. Totalt 

utgör dessa arter 96,2% av det totala materialet (Ohlsson, 1976:141), vilket är ett typiskt 



[7] 
 

mönster för ett medeltida samhälle där jakten av vilt inte längre utgjorde någon betydelsefull 

del av ekonomin. Sillfisket var dock i Öresundsområdet en mycket viktig bisyssla, som nådde 

sin klimax under cirka 1200-1300-talet. (Söderberg, 1996:42f, 46).     

 

  1.1.2. Arkeologiska slutsatser om Löddeköpinge 

Idag är Löddeköpinge ett litet samhälle med ca 5 582 invånare. Orten tillhör Kävlinge 

kommun och är placerad på Skånes västra sida, ca 3 km från Öresund, som för övrigt är en 

typisk position för de Skånska –köpinge orterna (Svanberg & Söderberg, 2000:13; Skansjö, 

2006:37; Nationalencyklopedin [Online] 2007-09-29:Löddeköpinge). Ofta omnämns numera 

staden som en vikingatida handelsplats, då bland annat namnet pekar på detta (köpinge = 

handelsplats) (Nationalencyklopedin, 2007-09-29:Löddeköpinge), dock skall denna endast ha 

existerat en kort tid (Ohlsson, 1976:63). Diskussioner förs fortfarande angående dess 

betydelse, men orten verkar ändå ha haft en övervägande regional innebörd där en funktion 

som mellanstation kan vara trolig, även om kontakter med bland annat Västeuropa har spårats 

i form av olika artefakter. Samlingar av silvermynt har påträffats på orten, varav en innehöll 

411 mynt där 408 var danska från perioden 1074-80. De resterande var tyska. (Ohlsson, 

1980:66, 74; Söderberg, 1996:109; Svanberg & Söderberg, 2000:9; Skansjö, 2006:37). 

 Området kring och i Löddeköpinge uppvisar en relativt lång kontinuitet med byggnader 

som kan följas till 900-talet, dock tillfälliga sådana med små eller inga avfallsgropar (Ohlsson, 

1976: 65, 140). Samhället tycks ha varit indelat i en säsongsbetonad marknadsplats, 

Vikingshög, och ett permanent samhälle i norr, där Löddeköpinge ligger idag (Ohlsson, 

1976:155; Ohlsson, 1980:111). Levnadsstandarden är omdiskuterad, men samhället tros ha 

varit välbärgat då invånarna hade råd att ersätta den gamla kyrkan, samt patronusgravar1 är 

även funna på platsen (Chintio, 1980:120; Rausing, 1990:146). Den utgrävda kyrkogården 

förmodas ha varit i bruk i ca 150 år, och runt 1000-talet hade en expansion runt kyrkan skett, 

vilket idag innebär att yngre gravar är perifert placerade (Chintio, 1980:123; Boldsen & 

Chintio, 1988:145, 149).  
 

1.2. Frågeställning 

Som student i osteologi har jag ofta fått höra om motsättningar mellan arkeologer och 

osteologer, bland annat i frågor rörande tillvaratagande och tid ägnat ett benmaterial. Denna 

tvist har jag svårt att förstå på grund av att det är uppenbart att de båda kompletterar varandra. 

För att uppnå största möjliga förståelse för t.ex. en kultur måste problemet angripas från flera 
                                                      
1 Person/er som antas ha finansierat byggnaden i fråga, i utbyte av respekt i kyrkan 
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olika perspektiv. Som forskare får vi således aldrig glömma bort, när exempelvis hälsa 

studeras, att andra kulturer inte tänker och uppfattar saker som exempelvis människor i 

västvärlden gör idag då de utgår från andra premisser (värderingar, samhällsuppbyggnad, 

teknik, trosföreställningar etcetera). Vid försök till tolkning av ett folk och deras sätt att leva 

måste förutsättningarna de levde under, förstås – det vill säga, hälsa kan ha haft en annan 

innebörd under medeltiden på grund av den rådande livssynen. I mitt fall kommer det att föras 

en diskussion rörande huruvida artros har påverkat livsföringen och i vilken utsträckning. 

 Jag tänker försöka inkorporera flera discipliner i min uppsats: främst historia och 

arkeologi, för att vidga perspektivet, samt för att utöka förståelsen för tidsperioden och dess 

människor, då dessa ämnen i huvudsak vill undersöka samma sak – människan. En 

osteologisk analys kan således antingen bekräfta eller bestrida arkeologiska och historiska 

teorier. Därför vill jag undersöka hur det humana materialet från Löddeköpinge har blivit 

inkluderat i analysarbete, samt till vilken grad. Syftet med uppsatsen är att tillföra något till de 

aktuella tolkningarna genom att analysera individernas hälsostatus med följande 

problemformulering i åtanke: 

 

• Är det möjligt att fastställa levnadsmiljö, hälsa och levnadsstandard utifrån en 

osteologisk analys grundad på iakttagelser av artros, trauma, samt längd? 

 

För fler infallsvinklar i uppsatsen kommer även tre påståenden att beaktas: 

 

  (1) Löddeköpinge fortsatte inte som handelsplats efter vikingatiden 

  (2) På grund av förändring av levnadsvillkoren efter vikingatiden sker en 

näringsmässig kris i Löddeköpinge som har en inverkan på kroppslängden 

  (3) Sociala grupper framträder genom analys av artros som en aktivitetsfaktor 

 

Rimligheten av dessa ovan nämnda utgångspunkter analyseras genom den nyförvärvade 

kunskapen av analysen från år 2007, samt med hjälp av äldre arkeologiska och historiska 

slutsatser presenterade i uppsatsen.  

 Vidare syfte med denna uppsats är således inte att enbart uppmärksamma 

sjukdomsfrekvensen, utan också att analysera konsekvenserna och orsakerna till denna, för att 

skapa en bättre förståelse för dåtiden. På så sätt hoppas jag kunna göra abstrakta begrepp 

såsom hälsa, tillgängliga och lättare att relatera till, samt att inte stanna vid ett konstaterande 

utan att istället försöka bidra till den nuvarande forskningen. 
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 Denna uppsats är dock inte menad att vara en fullständig genomgång av gravmaterialet i 

Löddeköpinge, även om ett så stort material som möjligt eftersträvats, eller en undersökning 

av sjukdomsförekomsten. Den redovisar heller inte en absolut sanning om hur till exempel en 

individs hälsostatus och/eller levnadsmiljö var. Jag tror nämligen inte att det är möjligt att 

generalisera människan på detta vis. Dels på grund av att metoderna som används idag och 

dess resultat alltid har felkällor, samt dels för att jag anser att en människas handlingar aldrig 

kan förutspås (eller i detta fall tolkas) av en utomstående på ett ultimat sätt. Därför hävdar jag 

att det är bättre att under nämnda omständigheter genomföra en undersökning med fokus på 

samhället och inte på individen.  

 

 1.3. Tidigare forskning 
Människan ligger oavbrutet i centrum för de forskningsprojekt och analyser från 

Löddeköpinge, oavsett om man försöker närma sig dem genom studier av byggnader eller 

kvarlämningar av matavfall. Det aktuella materialet har grävts upp och analyserats av Hampus 

Chintio och Tom Ohlsson, 1975-1980, med ytterligare osteologiska genomgångar av Ove och 

Evy Persson, med hjälp av Jesper Boldsen (Chintio, 1988:121). Materialet omfattar 1400 

skelett, eller 1354 gravar (Persson & Persson, 1983:Table 1). De flesta har publicerats med 

både längd, kön och ålder (Persson & Persson, 1983). Den undersökta ytan är 2700 kvm, 

emedan kyrkogårdens totala area uppskattats till ca 5000 kvm med ca 2500 gravar (Chintio, 

1988:121). Begravningarna är tidigmedeltida och kristna i den mening att de saknar 

gravgåvor, samt att huvudet är placerat åt väster. En någorlunda könsfördelning har även 

kunnat spåras, dock endast genomförd till 65%. Chintio (1988) har dragit slutsatsen att social 

stratifiering kan vara en bakomliggande orsak till uppdelningen. Argument för detta anses 

bland annat vara kroppslängden där exempelvis män begravda i norr är kortare än övriga 

gravlagda (Chintio, 1988:124f).  

 Artros har inte tidigare uppmärksammats i Löddeköpinge i samband med hälsa, 

levnadsmiljö och levnadsstandard, och jag menar därför att detta bör undersökas då artros är 

en välkänd och utbredd förändring i skelettet som relaterar till människans livsföring, även 

om det på senare tid har blivit ett högst omdiskuterat ämne (Larsen, 2000:163). För övrigt har 

trauma, frakturer och andra patologiska förändringar undersökts (Person & Persson, 1984), 

där slutsatsen är att förändringar i skelettet har påträffats i en lägre grad än i 

jämförelsematerialet i Lund (Persson & Persson, 1984:105).  

 Arcini (1999) har gjort en omfattande studie av hälsan under medeltiden i Lund, där bland 

annat förekomst av längd och trauma har analyserats. I frågan om det förstnämnda dras 
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slutsatsen att långa individer generellt är funna i urbana miljöer, så som Lund, emedan kortare 

påträffas i mer lantliga sådana, exempelvis Löddeköpinge (Arcini, 1999:70). Werdelin (1985) 

hävdar även att status har en inverkan på längden, där populationer med en god 

näringsstandard förväntas vara relativt långa. Vidare hävdar han att utöver näring, spelar 

gener och den sociala strukturen i samhället en stor roll. (Werdelin, 1985:133, 137).  

 Även andra undersökningar är aktuella för min uppsats. Gejvalls (1960) arbete om 

Westerhus har haft betydelse för urvalet av gravar i min analys. Detta är en gravplats från 

medeltiden där könen har varit uppdelade i förhållande till kyrka och väderstreck. Kvinnornas 

gravar har varit placerade norr om byggnaden, och männens till söder, med några få undantag. 

(Gejvall, 1960:43). 

 Relevant i min uppsats är även teorin om Wolff’s lag. Pearson och Lieberman (2004) 

framhåller bland annat att ålder spelar stor roll i fråga om hur benen svarar på olika 

aktiviteter: ”Young mammals, including humans, generally exhibit strong modeling and 

remodeling responses to loading, while old adults exhibit very little or no response to changes 

in loading” (Pearson & Lieberman, 2004:88). Denna slutsats har jag tolkat som att om en ung 

individ utsätter sin kropp för stark belastning (ex. i form av långvarigt och ensidigt arbete), 

svarar kroppen med en anpassning till aktiviteten. Detta betyder i sin tur att en tidig debut i 

arbetslivet skulle innebära en större risk för artros i någon form senare i livet, eftersom 

författarna sedan hävdar att det som är synligt i de vuxnas ben är ett resultat av belastning i 

unga år (Pearson & Lieberman, 2004:89). Värt att notera är dock att författarna inte primärt 

syftar på patologiska tillstånd såsom artros, utan på andra typer av förändringar i skelettet. Det 

är fortfarande aktuellt i min studie då förändringar i skelettet, inklusive trauma, kan ge 

upphov till om inte annat, sekundär artros (Bauer & Rydholm, [Online] 2007-10-14:Sekundär 

artros).   

 Kjellström et al. (2005) har gjort en omfattande studie i Sigtuna angående hälsan utifrån 

Steckels et al. hälsoindex, vilket är byggt på 7 hälsoindikatorer, där bland annat artros, trauma 

och längd inkluderats (Steckel et al. 2005:69).  Indikatorerna motiveras genom att de täcker 

stora delar av individens liv. Exempelvis reflekterar linjära emaljhypoplasier och längd i 

första hand hur individen levt som ung, artros är istället förekommande i vuxen ålder, samt 

trauma uppträder i alla åldersgrupper (Steckel et al. 2005:62). Att angripa problemet från flera 

håll anser jag vara aktuellt i även min uppsats, och därför har jag under arbetets gång stöttat 

mig på deras förhållningssätt till hur hälsa i historiska kulturer bör angripas. Kjellströms 

artikel (2005) är även intressant i den mening att den behandlar en medeltida stad, tätt 

befolkad och utan spår efter djurhållning (Kjellström et al., 2005:87). Denna studie erbjuder 
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således gott jämförelsematerial då bland annat ”DJD” (degenerativa ledsjukdomar; artros) har 

observerats (Kjellström et al., 2005:106). 

 Som ett ytterligare element i diskussionen angående främst levnadsmiljö, kommer 

isotopanalyser att behandlas i uppsatsen då de bland annat kan belysa huruvida folket under 

tidigmedeltiden i Löddeköpinge kan tänkas ha varit ett handelsfolk eller ej. Welinder (1984) 

har sammanfattat Håkanssons δ13C värden mätta på 28 individer i Löddeköpinge (Håkansson, 

1976, 1979, 1980), vilka ca år 1130-890 BP var -18,4±0,4‰ (Welinder, 1984:220) (för 

Håkanssons värden se Appendix I).  

 Tidigare forskning har inte berört ett antal punkter som jag tar upp i min uppsats. Artros 

har, som nämnts ovan, inte tagits upp i Löddeköpinge. Detta blir därmed en ny ingång till att 

förstå populationen. Det tillför också ytterligare perspektiv som kan jämföras med andra 

liknande studier. Metoderna för att undersöka främst kön och ålder är uppdaterade vilket får 

konsekvenser för tolkandet av platsen. Detta är viktigt för att föra forskningen framåt, inte 

bara i Löddeköpinge, utan för vår generella förståelse för liknande platser i Sverige och 

Danmark. Tidigare har individer undersökts i fråga om olika patologier (Persson & Persson, 

1984:84-106), min studie kommer istället att vara av en mer generell art, vilket jag tror kan 

generera en större förståelse för platsens struktur. 

 

  1.3.1. Debatten kring artros 

Artros är en mångfacetterad sjukdom, som trots mängden information, fortfarande debatteras. 

Ofta talar man om; (1) Degenerativa ledsjukdomar (DJD) i synoviala leder, (2) 

Osteoarthritis/-arthrosis (U.S/U.K), som förkortas OA, samt (3) Artros, vilken är den svenska 

motsvarigheten till de övriga ovanstående termerna (Arcini, 1999:86). Termerna är, precis 

som begreppet, under stark kritik och jag har valt att i huvudsak använda benämningen artros 

(OA). Precis som termen DJD föreslår, anser jag processen vara en nedbrytande sådan som 

kan kopplas till ålder. Jag vill dock uppmärksamma att enligt min mening kan sjukdomen 

även till viss del bero på användning/belastning av lederna (Wolff’s lag) av anledningar som 

diskuteras i föregående kapitel (1.2. Tidigare forskning). Detta synsätt får till viss del 

efterverkningar då flertalet författare bygger sina studier på en definitiv antingen/eller 

definition. 

 Definitionen av ledförändringen applicerat i denna uppsats har jag hämtat dels från H.J. 

Mankin, K.D. Brandt och L.E. Schulman, samt Dieppe, återgivna i Jurmains bok Stories from 

the Skeleton: Behavioral Reconstruction in Human Osteology (1999). De förstnämnda talar 

bland annat om att sjukdomen karakteriseras av degenerativa förändringar i ledernas brosk, 
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emedan Dieppe påstår att artros inte är någon sjukdom utan att det istället borde ses som ett 

samlingsnamn där olika förändringar kan utlösa ett reaktionsmönster som vi sedan benämner 

artros (Jurmain, 1999:13f) (se Figur 1.1.). Detta leder mig till följande definition som kommer 

att appliceras i uppsatsen: Artros är ett samlingsnamn för olika degenerativa förändringar i de 

undersökta lederna. När jag refererar till förändringen (artros) syftar jag därför på tillståndet 

som orsakas av de tre faktorerna som jag ämnar granska. 

 Uppsatsen kommer även att ta upp andra aspekter av artros, i fråga huruvida den är en 

primär eller sekundär form, där den sekundära främst anses vara orsakad av bland annat 

trauma (Jurmain, 1999:16).  Primär artros skiljer sig från den sekundära på så sätt att möjliga 

faktorer till artros inte är att finna. Jurmain framhåller dock att det är ett stort problem att 

förändringen är negativt definierad. Sekundär artros är tydligare beskriven: som artros som 

kan relateras till andra tillstånd så som trauma, diverse inflammationer och andra möjliga 

faktorer. (Jurmain 1999:14). 

 I huvudsak behandlas två konflikter i denna uppsats. Den första berör frågan huruvida 

Löddeköpinge var en handelsstad eller ej, vilket Svanberg och Söderberg lämnar öppet för 

diskussion (Svanberg & Söderberg, 2000:10). Den andra problemställningen handlar om 

debatten i anknytning till frågan om huruvida artros är en produkt av en individs 

rörelsemönster, eller om det endast är en åldersrelaterad sjukdom (Jurmain, 1999; Larsen, 

2000:163).  Maquirriain et al. drar exempelvis slutsatsen att artros i axeln förekommer mer 

frekvent hos före detta elittennisspelare än hos individer som inte belastar axeln i lika stor 

utsträckning (Maquirriain et al., 2006). Författarna presenterar argumentet att på grund av 

starka krafter, och med de speciella rörelser som krävs i sporten slits leden, och som följd 

Figur 1.1. Förtydligande av begreppet artros. Förändringen kan ses som ett 
samlingsnamn för olika förändringar i skelettet. Dessa har i sin tur olika grader 
av trovärdighet (Jurmain, 1999:26-35, 11-14). 
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uppkommer artros (Maquirriain et al., 2006:447). Lohmander et al. stödjer denna teori genom 

att bekräfta att förekomsten av artros är relativt hög hos kvinnliga fotbollsspelare. Den 

undersökta åldern var 26-40 år (Lohmander et al., 2004:3145) och är därmed relativt unga, 

jämfört med Maquirriains et al. material (ca 57 år). De båda granskningarna är dock gjorda i 

samband med skada och visar med stor sannolikhet sekundär artros. (Lohmander et al., 2004; 

Maquirriain et al., 2006). Opponenterna till denna typ av resonemang vill istället lägga fram 

teorin om att det inte är realistiskt att kroppen är konstruerad på så sätt att den slits vid arbete, 

samt att genetiskt arv även spelar en stor roll (Jurmain, 1999:53,59). Jurmain kritiserar starkt 

utnyttjandet av aktivitetsrelaterade förändringar i skelettet och skriver att många forskares 

undersökningar bristfälliga, där cirkulära resonemang används, baserade på svaga argument 

med allt för simpla argumentationer. Författaren påpekar även att just många osteologer 

ignorerar nyare forskning inom aktivitetsmönster som inte gynnar deras undersökningar, 

vilket är ett stort problem. (Jurmain, 1999:261-268).   

 Vid studier av artros tror jag det viktigaste är, som kan läras från tidigare forskning, att 

alltid ta hänsyn till att artros har en multifaktoriell bakgrund (Jurmain, 1999:70), och alltid 

misstänka andra orsaker bakom problemet, innan förändringen förklaras vara artros. 

 

 1.4. Avgränsningar 
Försöket till att problematisera det arkeologiska materialet har lett till att vissa delar har 

prioriterats över andra. Dessa avgränsningar har framför allt haft en effekt på antal 

hälsoindikatorer i analysen. Trots att en liknande studie i Löddeköpinge ej tidigare 

genomförts, har det av mig ansetts viktigare att prioritera den generella förståelsen av 

materialet än flera indikatorer. Rörande metoderna hade det dock varit intressant att i större 

grad jämföra förändringar i skeletten. Att registrera fler ändringar skulle framförallt ha haft en 

allt för stor inverkan på storleken av materialet. 

 Avgränsningar har också gjorts i det komparativa arkeologiska och historiska materialet 

som finns att tillgå. Det hade varit önskvärt att inkorporera studier från flera olika områden – 

som exempelvis närmare studier av bebyggelsen och samhällsstrukturen i Löddeköpinge 

etcetera, samt historiska kunskaper om tidsperioden. Om detta hade gjorts till fullo hade dock 

uppsatsens omfång blivit ohanterligt och ytligt. Ett försök till fokusering på just 

skelettmaterialet har därför valts, med några kompletterande arkeologiska och historiska 

fakta.  

 Det valda komparativa materialet har i huvudsak tagits från Skåne, då detta område anses 

motsvara och komplettera Löddeköpinge, även om andra orter även inkorporerats, bland annat 
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på grund av studiernas likheter med varandra. Vid sådana fall har tidsperioden verkat som en 

avgränsande faktor, då en jämförelse mellan olika tidsperioder inte är relevant i denna 

uppsats. 

 I databasen registrerades kön, ålder, längd, artros samt trauma, de två senast nämnda 

indikatorerna något mer ingående. I studien av artros har det i efterhand visat sig vara 

önskvärt att istället för att använda Buikstras et al. (1997) Standards, skulle det ha varit mer 

tillfredsställande att utveckla ett eget system för bedömning av förändringarna. Denna åsikt 

grundar sig på att i nuläget beskrivs spridningen av indikatorerna av artros, emedan graden 

istället vore att föredra, främst i fråga om lipping (benpåbyggnad). Ett ben kan ha en antydan 

till lipping runt hela ledytan och skall enligt Buikstras et al. (1997:115, 122f) registreras som 

4, precis som ett ben med en långt gången förändring. Skillnad i grad anser jag i efterhand 

vara mer relevant än spridningen, då den i större mån indikerar individens hälsostatus. Vidare 

tolkas således endast förekomsten av pitting, och inte graden.  

 I metoderna ålders- och könsbedömning har det även skett ett urval. Åldersbedömning kan 

ske på ett flertal olika sätt; genom epifyssammanväxning, tandslitage och eruption, samt 

sutursammanväxning (sammanfattande sammanställning av metoder finnes i White, 

2000:337-369). Sutursammanväxningar har redan studerats av Persson och Persson (1983), 

men anses inte längre vara en aktuell metod (Hershkovitz, 1997) och kommer följaktligen inte 

att användas vidare i uppsatsen. De andra metoderna, som nämnts ovan, har valts bort på 

grund av tidsbrist, då antal analyserade individer i analysen har prioriterats. 

 Denna uppsats är också begränsad i det avseende att jag enbart tittar på de större lederna 

som kan tänkas bli påverkade av sysselsättning, även om andra leder kan undersökas, såsom 

radius, patella (knäskål), carpaler (handben), tarsaler (fotben) samt samtliga vertebrae (kotor). 

Avgränsningen gjordes på grund av att det är nödvändigt att begränsa ämnet. 

 Den främsta avgränsande faktorn har för övrigt varit tidsbristen, som bland annat har haft 

en inverkan på hur jag försökt att komma åt hälsobegreppet. Det hade varit önskvärt att 

använda Steckel och Rose’s hälsoindex (2005), för att på så sätt jämföra hälsan med det 

medeltida Sigtuna och Kjellströms et al. artikel (2005). Att registrera 8 faktorer skulle dock få 

en allt för stor inverkan på storleken av materialet. Därför har jag valt att endast koncentrera 

mig på artros korrelerat med förekomsten av trauma samt längd. En komparativ analys med 

Sigtuna har dock ändå i viss mån kunnat genomföras.  
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 1.5. Källkritik 
Då artros inte enbart är begränsat till det arkeo-/osteologiska området, utan även det 

medicinska, är det viktigt att undersöka källors oberoende och kontext. Inom sportlitteraturen 

är det angeläget att vara uppmärksam på urvalet och om någon tendens således kan spåras. 

Den sportlitteratur som jag valt ut (Lohmander et al., 2004; Maquirriain et al., 2006) anser att 

det finns en koppling till aktivitet, emedan Jurmain (1999) påstår det motsatta. Detta kan bero 

på att sportlitteraturen jag använt mig av har tittat på den sekundära artrosen, och därmed får 

förändringen en annan innebörd. Jag är medveten om att primär och sekundär artros är två 

olika saker, där den förstnämnda med endast stor osäkerhet kan kopplas till aktivitet, emedan 

den sekundära främst har trauma som orsak och därmed blir aktivitetsfaktorn enbart sekundär. 

På grund av detta problem har jag därför enbart valt att ta med två källor som representanter 

för sportlitteraturen, för att visa att det inom dagens forskning görs en koppling mellan 

aktivitet och artros, även om Jurmain starkt motsätter sig detta (Jurmain, 1999).  

 Definitionen av primär artros är otydlig och negativt definierad, vilket innebär problem för 

studier kring förändringen då varje enskild forskare väljer en individuell definition. Detta 

skapar svårigheter för både jämförelser av ämnet, samt den allmänna förståelsen för studierna. 

Exempelvis väljer Arcini att i sin studie enbart titta på eburnation (OA-E) (Arcini, 1999:178), 

emedan Kjellström et al. talar om degenerativa ledsjukdomar (DJD), som inte definieras 

närmare i artikeln (Kjellström et al., 2005). Kjellström et al. översätter också förekomsten av 

DJD och trauma som direkta indikationer av aktivitetsmönster (Kjellström et al., 2005:99), 

utan att ge läsaren en inblick i debatten kring DJD’s och OA’s kopplingar till 

aktivitetsmönster, och därmed ges en tämligen platt analys av författarna.    

 Internet är alltid aktuellt i källkritiska sammanhang. Jag har valt att för definitioner enbart 

använda Nationalencyklopedin online (NE), även om den kan anses som mindre bra i 

forskningssammanhang då begreppsbestämningarna ibland ej är uppdaterade. Min mening är 

dock att den ger grund till en bra förståelse för begreppet. 

 

 1.6. Begreppsförklaringar 
För att förstå kulturellt betingade begrepp måste en uppfattning av kontexten skapas. En 

antropologs uppgift är delvis att analysera kulturers uppfattningar och uppförande i speciella 

sammanhang. Ett visst observerbart beteende kan vara svårt för en utomstående att förstå, 

trots möjligheten att undersöka och till och med kommunicera med den nämnda omgivningen. 

I arkeologiska sammanhang är detta inte möjligt, vilket försvårar situationen avsevärt. Detta 

är ett stort problem, men inte ett oövervinneligt sådant. 
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Tabell 1.1. Förkortningar använda i uppsatsen framöver 

  Engelska Svenska 
Övriga 
benämningar 

DJD Degenerative Joint Disease Degenerativ ledsjukdom Innefattar bland 

annat artros 

Ebu Eburnation Eburnation  

LEH Linear Eamel Hypoplasia Linjära emaljhypoplasier  

Lip Lipping Benpåbyggnad Osteofyter 

OA Osteoarthritis Artros Ledförslitning 

Pit Pitting Håligheter Osteokondrit 
 

  1.6.1. Hälsa  

Med hälsa syftar jag på frånvaron av artros och trauma. Världshälsoorganisationen, WHO, 

definierar dock begreppet sedan 1964 som ”ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp” (WHO, [Online] 

2007-09-29). Att definiera ett begrepp negativt är problematiskt då det blir ett cirkulärt 

resonemang. Jag misstänker att detta ändå görs, och används, på grund av att konceptet hälsa 

är subjektivt; något som är kulturellt konstruerat. Individens erfarenheter, utbildning, klass, 

och miljö spelar stor roll för tolkningen. Detta är en del av populationens gemensamma 

uppfattningar om olika föreställningar, så som hälsa och individens roll i samhället 

tillsammans med ålder och kön. (Helman, 2001:3, 12). 

 Socialt välbefinnande, som nämns i citatet ovan, kan möjligtvis spåras i arkeologiska 

sammanhang. Jag kan tänka mig att det ger uttryck för olika aktiviteter eller artefakter som 

inte skulle prioriteras vid sämre omständigheter (exempelvis smycken, 

ornament/utsmyckning: ej livsnödvändiga ting). I och med att individerna i denna analys 

behandlas oberoende av kontexten kan därför aspekten i fråga inte bearbetas i denna uppsats.  

 På grund av att innebörden av hälsa är skiftande är det viktigt att bygga upp en studie kring 

begreppet i fråga, med olika infallsvinklar: information om tidsperioden, samhället och den 

omgivande miljön, bör belysas för att en så objektiv slutsats som möjligt skall kunna dras, 

vilket till stora delar är syftet med denna uppsats.  

 

  1.6.2. Levnadsstandard och levnadsmiljö 

Levnadsstandard och levnadsmiljö syftar båda till omgivningen och individens, samt 

samhällets tolkning och utnyttjande av denna, begreppet är dock svårdefinierat i den mening 

att det precis som hälsa är kulturellt betingat. Idag mäts standarden oftast i BNP eller HDI 

(Nationalencyklopedin [Online], 2007-11-26: levnadsstandard; Helmersson, [Online] 2007-



[17] 
 

12-04:HDI), som av naturliga skäl inte går att undersöka i arkeologiska kontexter. 

Levnadsstandard är dock nära sammankopplat med hälsa. Hermerén skriver i sin definition av 

livskvalitet att ”dålig hälsa kan inte vidare identifieras med dålig livskvalitet, fast dålig hälsa 

kan naturligtvis bidra till att minska en persons livskvalitet” (Hermerén, [Online] 2007-11-26: 

Livskvalitet). Vilket jag anser också kan appliceras på levnadsstandard då begreppen är 

liknande. 

 Levnadsstandarden beror alltså på en individs relation till omvärlden i olika frågor, såsom 

social ställning, arbetsbefattning/-börda, både sett utifrån individen i samhället samt en grupp 

i en större kontext, exempelvis ett land. I denna uppsats kommer levnadsstandarden 

utvärderas genom att titta på olika faktorer såsom resultatet av hälsan samt arkeologiska 

slutsatser om Löddeköpinge. Med levnadsmiljö kommer det att syftas på miljön och 

kontexten kring människorna i det dåtida Löddeköpinge. Således däribland 

levnadsstandarden, hälsa, men även den fysiska miljön (närhet till vatten etcetera), 

boendemiljön och så vidare.   

2. MATERIAL OCH METOD 

 2.1. Gravmaterialet från Löddeköpinge 
Materialet för undersökningen kommer från Löddeköpinge 10, (RAÄ 30640) med Hampus 

Chintio som grävledare. Analysmaterialet består av 60 individer utav totalt 1400 individer. 

71,6 % av de analyserade radius och ulna har röntgats av Jacob Mosekilde 2007 i samband 

med uppsatsen, och resultatet delgetts mig under arbetets gång, för att undersöka mängden 

frakturer. 

  Efter egen analys av dateringarna har jag bedömt materialet som medeltida, vilket det 

kommer behandlas därefter.  

 Gravmaterialet har troligtvis varit utsatt för olika tafonomiska processer. Generellt har 

bevaringen varit relativt dåligt, detta kan skönsjas i analysen där endast 10 pubissymfyser 

används för ålder- och könsbestämning. 

 

 2.2. Jämförelsematerial 
Jämförelsematerialet består av en rad undersökningar, huvudsakligen hämtade ur tidskrifter, 

som behandlat någon aspekt av mitt valda område.  

 Främst Kjellström et al. (2005), samt Arcini (1999) har observerat artros och ålägger 

därmed, för mig, en värdefull uppfattning om förekomsten av förändringen i andra kontexter. 
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Werdelin (1985, Werdelin et al., 2000), samt återigen Arcini (1999) och Kjellström et al. 

(2005), har även studerar kroppslängden i medeltida populationer och jämfört dem med 

Löddeköpinge, vilket är till fördel för min studie då jag kan jämföra mina resultat med deras 

slutledningar grundade på slutsatser gjorda med äldre metoder.  

 I analysen behandlas utöver trauma och huvudtemat artros, även längd, kön och ålder, där 

det finns stora möjligheter till jämförelser, speciellt i de tidigare analyserna av Löddeköpinge. 

Dessa källor kommer att vara centralt för min komparativa analys eftersom jag vill undersöka 

de äldre slutsatserna och jämföra dessa med mina egna. Fördelen är att jag kan utvärdera 

resultaten med nya metoder, samt dels för att jag på så sätt kan skapa nya slutsatser som 

därefter kan jämföras med andra lokaler.  

 

 2.3. Osteologisk metod 
För att erhålla högre exakthet i analysen av ålder och kön på individerna i fråga har beslut 

tagits om att granskningarna ej skall göras ensam (den görs istället av författaren tillsammans 

med Jacob Mosekilde, osteologisk kandidatstudent i historisk osteologi, Lund HT 2007). Kön 

och ålder har för övrigt analyserats med hjälp av Standards (Buikstra et al. 1997), där Suchey-

Brooks använts för pubissymfysen (Buikstra et al., 1997:23f, 37), den öronformade ledens 

kriterier är hämtade från Bedford et al. (Buikstra et 

al., 1997:25). Kön har bestämts genom karaktärer i 

kraniet, samt i bäckenet (Buikstra et al., 1997:16ff). 

 De element som valts att undersökas för artros är 

scapula (sca, skulderblad), humerus (hu, 

överarmsben), ulna (ul, ett av underarmsbenen; 

armbågsbenet), femur (fe, lårben), tibia (ti, skenben), 

samt vertebrae lumbales (vert.lumb., ländkotor, 5 

stycken). Angående humerus och femur har studier 

gjorts både på de proximala (övre del av benet) samt 

distala (undre del av benet) delarna av benen.  

 Kontrollmätning på femur har gjorts genom att 

mäta den fysiologiska, samt maximala längden 

(Ahlström tillsammans med Wiberg) (se Appendix II), 

och därefter har resultatet jämförts med Persson och 

Perssons (1983) mätningar. Egna sammanställningar 

Figur 2.1. Förklaring av metod. Bilden 
visar den distala ledytan på femur. Om 
lipping skulle förekomma i det markerade 
området (1) skulle detta klassificeras som 
3 (1/3-2/3), på grund av lipping på de 
flesta leder enbart förekommer på 
kanterna. För att eburnation skall tillhöra 
typ 3 måste således 1/3 av den faktiska 
ledytan uppvisa förändringen. 
 
Bild bearbetad från: 
http://shs.westport.k12.ct.us/mjvl/anatomy/ske
letal/femur.jpg, 2007-10-09. 
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på medellängden i Löddeköpinge har gjorts genom att summera kroppslängderna och dividera 

med antal räknade individer. 

Ett urval av skelettmaterialet har gjorts, där fyra premisser för att ett skelett skall 

analyseras gäller; (1) 4 eller fler hela rörben skall vara närvarande, (2) kranium skall vara 

närvarande (helt eller fragmenterat), (3) bäcken i skick att ålders och könsbedömning skall 

vara möjligt, samt (4) Synchondrosis sphenooccipitalis skall vara försluten, vilket indikerar att 

individen är över 20 år (Kopsch, 1955:279). Undantag från dessa förutsättningar har dock 

gjorts (förutom punkt 4) om skelettet har uppvisat någon särskilt intressant aspekt, så som 

trauma eller övrig sjukdom. Urvalet har i huvudsak gjorts med tanke på att köns- och 

statusfördelning på kyrkogården kan förekomma, dock har bevaringsgraden prioriterats. 

Trauma har valts att identifieras på två sätt: (1) genom granskning av skelettets alla 

delar förutom hand- och fotben, samt bäcken och kotor, och (2) röntgen2 av 43 par av de två 

underarmsbenen, ulna och radius, framförallt vänster dock med vissa undantag på grund av 

bevaringsskick, för undersökning av parerfrakturer (se Appendix III för tabell över valda 

gravar). Denna data har jag själv ej framtagit utan den har erhållits från Mosekilde, J. under 

arbetets gång.  

Till att registrera och tolka förändringarna i skelettmaterialet kommer främst Buikstras 

et al. amerikanska Standards (1997) att användas för att gradera och göra analysen tillgänglig 

för andra, då verket är allmänt känt. I boken finns bland annat standardiserade klassificeringar 

för artros där förändringarna mäts i spridningsstorleken på den aktuella leden (<1/3, 1/3-2/3, 

>2/3) (Buikstras et al. 1997:115,122f). Dessa har jag dock omarbetat till en femgradig skala 

(0-4), med betydelserna; (0) ben finns ej tillgängligt, (1) ben finns närvarande utan aktuell 

förändring, (2) förändring är mindre än 1/3, (3) förändring mellan 1/3-2/3, samt (4) förändring 

över 2/3. Andelarna är tagna direkt ur Standards (Buikstras et al. 1997:122f), vilka jag 

därefter tolkat som exempelvis 1/3 av den möjliga spridningsytan för förändringen i fråga (se 

Figur 1.2.). 

 Även kriterier för analys av ledytor har ställts upp. För att en led skall vara bedömningsbar 

krävs att (1) hela distala och/eller proximala ledytan skall vara närvarande, samt (2) epifyser 

skall vara fullkomligt fastvuxna, utan uppvisande av tillväxtlinjer. 

  Ove och Evy Persson har år 1983 sammanfattat längd, ålder och kön på möjliga individer i 

Löddeköpinge, där Martin och Saller, Gejvall samt Brothwell har används samt ”A 

comprehensive osteo-anthropological experience” nämns även i inledningen (Persson & 

                                                      
2 Hologic 450: Dual energy x-ray absorpitiometric machine (DEXA), som är konstruerad för att mäta densitet i 
ben på levande människor för att undersöka förekomst av osteoporos. 
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Persson, 1983). Metoderna för de två senast nämnda karaktärerna utgår från kraniet och 

bortser tyvärr från bäckenbenet. Idag har nya metoder utarbetats som används i större 

utsträckning som inte inkluderar sutursammanväxningar (Hershkovitz, 1997). Detta gör det 

möjligt att jämföra metoderna. På grund av dessa skillnader i tillvägagångssättet av analys av 

ålder och kön kan olikheter skönjas. Störst är skillnaden i ålder där Persson & Perssons (1983) 

analys är mer generell.   

 Även övriga åkommor registreras sporadiskt i fältet övriga kommentarer i databasen. 

Exempel på detta är linjära emaljhypoplasier (LEH), som avtecknar sig som ränder på 

tänderna och beror generellt på en näringsmässig kris i barndomen (Goodman & Martin, 

2005:22f). Anledningen till att detta inte noteras kontinuerligt är att det är tidskrävande, samt 

att det kräver instrument, såsom mikroskop för att registreras korrekt. En betydande andel av 

skeletten saknar också tänder. Förändringen kommer ändock att noteras på grund av dess 

förmodade sammankoppling med hälsa. 

 

 2.4. Källkritik 
En jämförelse av olika lokaler har både sina för- och nackdelar. Geografiskt skiljer sig den 

omgivande miljön och därmed förutsättningarna för uppbyggnaden av samhället, vilket jag är 

medveten om när jämförelse görs mellan bland annat Lund, Löddeköpinge och Sigtuna. 

Följaktligen kan två samhällen ha samma inriktning, exempelvis handel, samtidigt som diet, 

huskonstruktioner etcetera skiljer sig. Det har ändå bedömts vara gynnsamt för denna uppsats 

att tillämpa en komparativ metod då utan denna blir analysens fakta blott ett konstaterande.  

 I jämförandet av analyser presenterar även metodutvecklingen ett problem, som min 

uppsats tydligt belyser (se följande kapitel). Att korrelera data från olika tider eller med olika 

metoder innebär en risk. Detta går dock ej att undvika då utvecklingen ständigt går framåt, 

och det hade varit omöjligt att revidera alla undersökningar för att göra en komparativ analys. 

Detta är inte heller det enda problemet med en jämförelse. Jag är också medveten om att i 

fråga om mätningar och bedömningar av förändringar i skelettet spelar även en subjektiv roll, 

i fråga om mätteknik, metod och övrig registrerad data. Applicerandet av olika metoder i 

fråga om kroppslängd är ett sådant exempel. Att det analyserade materialet för denna uppsats 

inte är helt igenom slumpmässigt lägger fram ännu en skevhet, i huvudsak på grund av att 

urvalet inte har varit konsekvent utan, som nämnts tidigare, har vissa individer analyserats på 

grund av en intressant företeelse i skelettet. Jag anser dock att detta inte bör ha någon större 

betydelse för det slutliga resultatet då det handlar om en ytterst liten del, övervägande 

individer har kunnat fastställas till både kön och ålder.  
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 Viss källkritik bör också riktas till det osteologiska materialet från Löddeköpinge. 

Werdelin nämner själv i sin artikel att skelett nära kyrkan kan vara bättre bevarade än de i det 

perifera området, då de inte utsätts för lika många störningar (i form av omläggning av 

kyrkan, eller en ändring av bruket av området). Detta kan ge en social skevhet i materialet 

(Werdelin, 1985:138). Även om det ej noterades under undersökningen av materialet från 

Löddeköpinge för analys 2007, upplevdes det dock att en viss ovan nämnd skevhet 

förmodligen är närvarande. Dels på grund av moderna störningar, men även på grund av de 

skiftande bevaringsförhållandena i marken; vissa skelett från vissa områden var bättre 

bevarade än andra.  

3. STABILA ISOTOPER 

 3.1. Tidigare forskning 
Isotopanalyser har en mängd olika användningsområden, genom att analysera dessa kan 

information främst om miljö och diet förstås, men även andra frågor, så som kultur och klass, 

samt migration kan belysas, genom att exempelvis studera kollagen. Resultatet reflekterar 

dock enbart mängden protein i dieten (Richards et al., 1998:1248). De vanligaste 

undersökningarna innefattar oftast kol, väte, strontium samt syre, även om andra ämnen också 

förekommer. 

 Kol (C, isotoperna 12C och 13C) används i samband med studier av diet. Analys av två 

former av fotosyntes appliceras också vanligen i dessa analyser (C4, C3). C3 är aktuellt i 

Löddeköpinges sammanhang, då det är karakteristiskt för tempererade zoner, C4 kan istället 

finnas i motsvarande varma och torra miljöer. Dock anrikas C4 i marina miljöer, och kan 

således urskiljas från de terrestriska (Larsen, 2000:271f, 281f). Kol brukar ofta kombineras 

med studier av kväve (N, isotoperna 14N och 15N) som också behandlas i samband med diet, 

speciellt när marina och terrestriska sådana behöver urskiljas, då animaliskt protein mäts, δ15N 

värdena är högre för marina dieter då kväve koncentreras ju högre upp i näringspyramiden 

man tittar. På så sätt urskiljs köttätare från växtätare (Larsen, 2000:282f). Richards et al. 

(2007) applicerar de ovan nämnda C och N för att diskutera diet. Resultaten för ”Iron 

Age/Early Roman” är δ13C -19,9 ± 0,5‰, samt δ15N värdet är 8,5 ± 0,5‰, vidare tolkas detta 

som en terrestrisk diet med inslag av både växter och djur i födan. Kategorin ”Late Roman” 

uppvisar mer positiva kolvärden, -18,2 ± 0,3‰, som förklaras som en terrestrisk diet med 

inslag av marin föda i England (Richards et al., 1998:1249f).  
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 Strontium (Sr, isotoperna 87Sr och 86Sr) är också användbart i analyser av föda, men även 

migration. Migration undersöks genom att jämföra tänder (de första levnadsåren) med ben (se 

senaste 5-10 levnadsåren), och sedan komparera dessa data med värden från den omgivande 

berggrunden (Larsen, 2000:288f). Detta visar Evans et al. (2006) vara möjligt då de 

konkluderar att deras resultat pekar på att individer flyttat under bronsåldern (Evans et al. 

2006). I denna studie kombineras analysen av strontium med isotoperna för syre (O, 

isotoperna 16O och 18O). Genom O kan klimatet under delar av en individs levnad analyseras, 

vilket är av stor vikt då miljön har en stor betydelse för människans anpassning, som i sin tur 

bland annat kan påverka fortplantning etcetera. Kroppen intar O genom dricksvatten, vars 

värden fluktuerar. Således går det att förstå en individs förflyttning genom att jämföra dessa 

två ämnen (Larsen, 2000:289; Evans et al., 2006:312f). 

 

 3.2. Löddeköpinge 
Enbart δ13C värden är undersökta i Löddeköpinge, vilket begränsar möjligheten till tolkning 

av dieten. Värdena -18,4 ± 0,4‰ (Welinder, 1984:220) nödgas förstås som en terrestrisk diet 

med marina inslag, då bland annat Richards et al. tolkat liknande siffror på detta sätt.  

 Anglert och Jansson (2001) har kalibrerat om 14C dateringarna i Löddeköpinge, som 

därefter jämförs med de mynt funna i nio gravar på platsen. Dessa uppvisade en något yngre 

ålder än dateringarna, samt att man även måste ta hänsyn till deras omloppstid (vilket därmed 

gör dem ännu yngre) (Anglert & Jansson, 2001:32). Någon korrigering för reservoareffekten 

nämns inte.  

 

 3.3. För- och nackdelar 
Förutom ovannämnda ämnen, går det även att undersöka andra sådana för att utröna 

information om diet. Iregren et al. (2000) skriver i sin artikel att ämnen så som kalcium, 

mangan, järn, krom, koppar, brom, nickel, molybden, zirkonium, fosfor samt barium kan 

studeras. Forskningen behöver dock fortfarande utvecklas inom detta område för att vi skall 

förstå allt av vad dessa studier kan tala om för oss (Iregren et al., 2000:182). Således är studier 

av stabila isotoper och spårämnen väldigt intressanta, men forskningen behöver mer tid innan 

vi kan ta del av betydelsen av dessa resultat (Hedges et al., 2004). 

 Som nämns i kapitlet ovan finns det nyligen kalibrerade data över Löddeköpinge, men det 

framgår inte om dessa är inklusive reservoareffekten, som Arneborg et al. (2000) skriver kan i 

vissa områden i Danmark göra en skillnad på 900 år, istället för de sedvanliga 400 åren 
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(Arneborg et al., 2000:307), även om reservoareffekten inte är lika stor i Öresund 

(Radiocarbon [Online]. 2007-12-29). 

 Även om tekniken går framåt, måste ben och tänder fortfarande offras för vetenskapens 

skull, det vill säga, denna typ av analyser är destruktiva, och därför måste stor betänksamhet 

läggas på vilka prover som skall tas, etcetera. Det finns även en begränsande faktor för många 

forskare, i kostnaden för analysen, som inskränker antalet prover som tas. Det finns även ett 

ständigt överhängande hot om kontaminering av proverna, vilket tillför en osäkerhetsfaktor 

till analyserna.  

 Trots dessa nackdelar är isotopanalyser fördelaktiga för vår förståelse av dåtida samhällen, 

som vi kan se i föregående kapitel. 

4. RESULTAT 

 4.1.  Löddeköpinge 

  4.1.1. Spridning av analysmaterialet 

Figur 4.1. Könsfördelningen från analysen 2007. Karta erhållen från Kristina Jonsson, 2007-12-14. 
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Två spridningskartor har gjorts för att se fördelningen över kön, samt längd för att undersöka 

om det finns en koppling till en viss placering av långa (som förmodas ha en högre ställning i 

samhället) och korta individer. Figur 4.1. visar att det finns en klar avgränsning mellan män 

och kvinnor, då de senare är placerade i norr, och män i söder, med få undantag. Spridningen 

över längden har valts att representera långa (Kvinnor:165,4-172,5, Män: 174,8-182,0) samt 

korta (Kvinnor: 148,3-154,0, Män: 164,0-166,5) individer, då Chintio (1988) talar om en 

eventuell medveten placering av individer ur olika samhällsklasser (Chintio, 1988:125). Inget 

generellt mönster kan skönjas, även om majoriteten av de korta individerna är begravda något 

längre från kyrkan (se Figur 4.2.) detta kan istället reflektera en skillnad i kroppslängd i tid. 

Notera att en skevhet förmodligen är förekommande då enbart en liten del av det totala 

materialet är undersökt och både längre och kortare individer finns i det totala materialet. 

Figur 4.2 visar således enbart resultaten från analys 2007. 

 

  4.1.2. Ålder och kön 

Av de 60 individer som undersökts har 34 stycken bestämts till kvinnor, samt 24 till män. Två 

har inte varit möjliga att bedöma på rättvisa grunder (Se Figur 4.3). Dessa iakttagelser, 

Figur 4.2. Längdfördelningen från analysen 2007. Kartan representerar de fem längsta respektive kortaste 

kvinnorna och männen i materialet från analys 2007. Långa och korta  kvinnor definieras som 165,4-172,5 

cm  respektive 148,3-154,0 cm. De långa männen är mellan 174,8-182,0 cm, samt de korta 164,0-166,5 

cm. Karta erhållen från Kristina Jonsson, 2007-12-14. 
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tillsammans med ålder har visat sig vara avvikande från 1983 

års analys av Persson och Persson. I fråga gällande kön fanns 

det en avvikelse mellan analyserna på tretton individer 

(20%). Av dessa tretton har hela nio stycken (75%), som år 

2007 bedömts som kvinnor istället för män. Inte i något fall 

har en man, enligt Persson och Perssons (1983) analys, 

omtolkats som kvinna, vilket är anmärkningsvärt. Dock 

nämns det i inledningen att det har uppmärksammats att det finns en tendens att bedöma 

individerna till fler män än kvinnor (Persson & Persson, 1983: inledning) Analysen av åldern 

har uppvisat betydligt större avvikelser. Den totala skillnaden är 43 individer (72%). Till viss 

del var detta ett väntat utfall, då olika åldersspann har tillämpats. Persson och Persson (1983) 

har inte använt sig av några fasta ålderskategorier, emedan analysen år 2007 har använt sig av 

åtta sådana. (För mer utförligt beskriven skillnad se Appendix IV). 

 Åldersfördelningen i Löddeköpinge analys 2007 har varit skiftande, med både kvinnor och 

män från cirka 20 till 59 år. Männen uppvisar en något jämnare fördelning med undantag av 

åldern 35-39 där ingen individ analyserats.  

 

  4.1.3. Kroppslängd 

Beräkningar av längd har tagits 

direkt ur Persson och Perssons 

analys 1983, kontrollmätningar 

av tio femur har dock gjorts (se 

Appendix II), det har däremot 

inte ansett nödvändigt att räkna 

om alla då differensen var liten 

mellan mätningarna. Det har istället avgjorts värt att inkludera skillnaderna i uppsatsens 

analys i en omräkning av medellängden för kvinnor och män då, trots de blygsamma 60 

individerna, utgör en skillnad för resultatet. Analysen visar således att det finns en differens 

mellan medellängderna, skillnaden mellan könens medellängder minskar dock.  
 

  4.1.4. Förekomst av artros 

Artros har förekommit frekvent i materialet med endast totalt 19 individer utav 60 utan 

indikationer på förändringen. Det vanligaste förekommande har varit osteofyter, som också är 

lättast att observera.  

Tabell 4.1. Skillnader i medellängd i Löddeköpinge. Persson och 
Persson (1983, metod;Trotter & Gleser 1952, 1958) jämfört med analys 
gjord för denna uppsats 2007, samt skillnaden mellan kvinnor jämfört 
mäns medellängder. Längder angivna i cm. 

 
Persson och 
Persson, 1983 Analys 2007 Skillnad 

Kvinnor 158,26 158,77 +0,51 

Män 170,27 170,56 +0,29 

Skillnad 12,01 11,83 -0,18 

Figur 4.3. Könsfördelningen i 

Löddeköpinge, analys 2007. 
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 Fördelningen av artros mellan könen är relativt jämn (se Figur 4.5.) med undantag från 

förändringar i ulnas proximala del, som förekom mest hos män, även om de är mindre till det 

totala antalet än kvinnorna.  

 Inte heller finns det någon speciell fördelning mellan ålder och artros hos varken kvinnor 

eller män (se Figur 4.6.). Förändringen är dock vanligare hos kvinnor i åldrarna 20-39, 

emedan män istället uppvisar en frekventare förändring i åldrarna 40-59. 

Figur 4.4. Fördelning av lipping, pitting och eburnation i analys 2007 från gravmaterialet i 

Löddeköpinge. Sca = Scapula/Skulderblad, Hu = Humerus/Överarmsben, Ul = Ulna/Armbågsben, Fe = 

Femur/Lårben, Ti = Tibia/Skenben, sin = vänster, dex = höger, dist = distal; aktuellt bens nedre del riktad 

mot fötterna, prox = proximal; aktuellt bens övre del riktad mot huvudet. 

Figur 4.5. Könsfördelningen av artros i olika element (sin och dex räknade 

tillsammans) i Löddeköpinge. Två förändringar hos samma individ på samma 

element har räknats som ett. Förkortningar se Figur 4.4. Vert lum = vertebrae 

lumbales/ländkotor 
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 För en antaget åldersrelaterad sjukdom var det inte väntat att 23% (åtta individer) uppvisar 

artros under 30 års ålder. 

 Ur hälsosynpunkt är det även intressant att undersöka hur fördelningen av artros ser ut hos 

en individ (se Figur 4.7.). Av analysen har det visats sig att hela 83% (50 individer av totalt 

60) enbart har artros i 0-3 delelement, vilket delvis talar för sekundär artros.  

  4.1.5. Förekomst av trauma 

Av de 43 röntgade individerna har varken trauma eller några andra förändringar i skelettet 

registreras, förutom postmortala frakturer som observerats under analysen. Trauma har dock 

noterats i databasen på tre ställen hos tre individer (gravnummer 217, 497. 101), där den 

proximala delen hos humerus, dex (217), tibia sin (497, eventuell spiralfraktur), samt fyra 

stycken costae (101, både sin och dex) är påverkade. Den eventuella spiralfrakturen är dock 

osäker då den inte var läkt. Det som ändock pekar på fraktur ante mortem är att tafonomiska 

processer ej kunde skönjas (så som färgändringar vid frakturområdet).   

Figur 4.6. Åldersfördelning av artros i olika element jämfört mellan 

könen i Löddeköpinge. Två förändringar hos samma individ på samma 

element har räknats som ett. Förkortningar se Figur 4.4. 

Figur 4.7. Fördelning av förekomst av artros hos individerna i 

Löddeköpinge. Kategorierna 1-8 representerar de 8 element 

presenterade i Figur 4.2. (Sca, Hu dist, Hu prox, Ul, Fe dist, Fe 

prox, Ti, Vert lum; förkortningar se Figur 4.2.) 0 = ingen artros. 
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 4.2. Materialjämförelse 

  4.2.1. Gravmaterialets spridning 

I Löddeköpinge kan en liknande spridning återfinnas i Gejvalls arbete om Westerhus, där 

kvinnorna är placerade i norr, samt männen i söder om kyrkan (Gejvall, 1960:43). 

 Angående kroppslängd relaterat till placering på kyrkogården hävdar Chintio att ” […] de 

män som blivit begravda i norr uppvisade en signifikant kortare kroppslängd än de övriga, 

medan de kvinnor som blivit begravda i söder och nära kyrkorna varit signifikant längre än 

övriga.” (Chintio, 1988:125). Dock visar det sig att i Figur 4.2. är det enbart en kort man, samt 

en lång kvinna som ligger på ”fel” sida om kyrkan.  

  4.2.2. Kroppslängd 
Tabell 4.2. Könens medellängder jämförda mellan olika lokaler. Värden 
angivna i cm.*  

  Medellängd 

  n (m/k) Män Kvinnor 
Skillnad 

mellan könen 

Löddeköpinge (2007) 186/154 170,5 158,7 11,8 

Löddeköpinge (P&P) 198/142 170,3 159,1 12 

Lund 499/372 171-175 160-163 ~11,5 

Sigtuna 47/15 173,7 160,8 12,5 

Västerhus 63/74 173,3 160,6 12,7 

Helgeandsholmen 180/128 170,6 155,9 14,7 

*Värden från Löddeköpinge (2007) hämtade från Persson & Persson 1983, 
reviderade efter analys 2007s data, emedan Löddeköpinge (P&P) är tagna ur 
Arcinis sammanställning (1999:162), Lund är hämtat ur Arcini 1999:70, 
Västerhus och Helgeandsholmen ur Werdelin, 1985, Sigtuna, Phase 1 (T&G), 
ur Kjellström et al. 2005:97, 104. n = antal individer, m = män, k = kvinnor. 
Skillnad mellan könen i Lund har räknats på respektive köns medelvärde.  

I Tabell 4.2. kan man tydligt se att Löddeköpinge (P&P) är bland de kortare, endast 

Helgeandsholmen, som Werdelin (1985) menar är heterogen (Werdelin, 1985:134), uppvisar 

liknande längder. En jämförelse med Sigtuna, en medeltida handelsstad (Kjellström, 2005) 

skönjer en skillnad, där kvinnorna är närmare 4 cm kortare i Löddeköpinge. Lund som både är 

närliggande geografiskt, och logiskt sett även genetiskt, uppvisar än större likhet med 

Löddeköpinge. Arcini (1999) påpekar att det skall finnas en skillnad mellan samhällen på 

landet och urbana miljöer (Arcini, 1999:74). Jag anser att osäkerheten kring vilken typ av 

samhälle Löddeköpinge var, samt vilka människor som befolkade platsen, skapar problem 

kring tolkandet av längden. I jämförelse med lokalerna nämnda i Tabell 4.2. kan man tydligt 

se en skillnad, men vad den betyder är svårt att tolka. Det finns även en diskussion om 

invandring (Arcini, 1999:74), som också kan vara aktuell för Löddeköpinge. 
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 Medellängden i Lund är något längre än i 

Löddeköpinge, trots detta är de längsta och 

kortaste kvinnorna längre i Löddeköpinge (se 

Tabell 4.3.)3. Denna skillnad kan enligt Arcini 

(1999) antingen tyda på invandring eller 

status (Arcini, 1999:74). Männen å andra 

sidan är i båda fallen (kortare och längsta) 

kortare än populationen i Lund, vilket är ett 

något märkligt resultat. Möjligtvis hade detta 

resultat ändrats om gravmaterialet från Löddeköpinge analyserats med nyare metoder, då 

könsfördelningen, och därmed längden, förmodligen skulle ändras. Arcini hävdar även att 

Sjøvold’s kroppslängdsberäkning från 1990, då den inte över-/ eller underskattar 

kroppslängden hos långa respektive korta individer, samt att den är oberoende av kön och 

ålder, vilket Trotter och Glesers metoder från 1952 och 1958 skall göra (Arcini, 1999:70). 

Arcini har omräknat och publicerat medellängden i Löddeköpinge enligt Sjøvold’s metod, 

som visas i Tabell 4.2. 

 Skillnaden mellan könen i Löddeköpinge är även den tvetydig. Vid mina beräkningar 

hamnar analysen år 2007 på en skillnad av 11,8 cm, emedan Persson och Perssons (1983) blir 

12 cm (se Tabell 4.1.). Detta är i sig ingen stor skillnad, varken mellan dessa två 

undersökningar eller sett i relation till de andra jämförelsematerialen. I Werdelins artikel 

(1985) finns dock att läsa att skillnaden mellan könen i Löddeköpinge är 9,3 cm (Werdelin, 

1985:137), vilket är en avvikelse från Persson och Persson (1983) på -2,3 cm. Det framgår ej i 

artikeln hur beräkningarna har utförts av författaren och därför kan jag enbart argumentera 

och jämföra med mitt resultat. 

 Av de nya resultaten av analys år 2007 är skillnaden i Löddeköpinge, att döma, inte så stor 

som den först befarades vara.  

 

  4.2.3. Förekomst av artros 

Löddeköpinge har, jämfört med Lund (Arcini, 1999:178) en mycket större andel individer 

drabbade av artros (se Tabell 4.4.). Sigtunas registrerade data tillät inte till en liknande 

jämförelse (Kjellström et al., 2005:106). 

                                                      
3 Notera dock att dessa värden är baserade på olika metoder skiljer sig åt (jämför med Tabell 4.2.) (ca 1cm i detta 
fall), dock har skillnaden anses vara liten och i detta fall möjlig att bortse från då enbart en hypotetisk jämförelse 
görs.   

Tabell 4.3. Fördelning av längd i Löddeköpinge 
(sammanställt ur Persson & Persson, 1983: endast m 
och f räknade. Antal kvinnor = 142, män = 198) 
jämfört med Lund (Arcini, 1999:70).³ 

Längd, cm; Löddeköpinge Lund 

Kvinnor, medel 158,2 160-163 

Max 183,7 179 

Min 146,5 145 

Män, medel 170,3 171-175 

Max 182,8 ca 200 

Min 153 155 
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 Kjellström et al. (2005) definierar Sigtuna som en central plats för den kristna kyrkan, 

således ingen handelsplats då inga spår av stallkonstruktioner, lador eller liknande är funna, 

vilket accentuerar den urbana miljön (Kjellström et al., 2005:87). Även Arcini beskriver Lund  

på liknande sätt; Lund skulle vara en administrativ bas för det danska väldet. På grund av 

folktätheten importerades varor från närliggande mindre samhällen (Arcini, 1999:13). Detta 

levnadssätt i de båda städerna belyser därmed en högts urban levnadsstil, och kan därmed inte 

förväntas ha liknande värden som Löddeköpinge, som inte betraktas som ett religiöst centra 

under medeltiden.  

Tabell 4.4. Jämförelse av förekomst av artros (eburnation; E) mellan 
Löddeköpinge (2007) och Lund (Arcini, 1999:178, c. 1100-1300) i olika 
åldersgrupper i de stora lederna, ej vertebrae inräknade. OA-E innebär 
antal individer som uppvisar artros(/eburnation) i en eller flera leder. 

  Löddeköpinge Lund 

  n OA-E % n OA-E % 

20-39 31 10 32,2 179 0 0,0 

40-59 21 4 19,0 56 5 8,9 

60+ - - - 20 3 15,0 

Obestämt 8 1 12,5 407 11 2,7 

         

Totalt 60 15 25 662 19 2,9 
  

  4.2.4. Förekomst av trauma 

På grund av de ringa 60 individerna undersökta i 2007 års analys, anser jag att man inte bör 

jämföra könsfördelningen något närmare. Vad som dock är intressant är att Löddeköpinge 

proportionellt visar en liknande andel trauma som det medeltida Sigtuna, emedan Lund har en 

betydligt högre del. Om resultatet har något med städernas utformning och/eller storlek kan 

vara svårt att utläsa, då omständigheterna, så som frånvaro eller närvaro av samhälliga 

konflikter etcetera bör tas hänsyn till. Värt att notera är också att Skåne under denna tid tillhör 

Danmark, så ett politiskt instabilt/stabilt läge i Sigtuna behöver, och skall inte jämföras med 

det samtida i Skåne.  

5. DISKUSSION 

Människan i Löddeköpinge, vem var hon egentligen? Vad identifierade hon sig med? 

Arkeologi och historia har gett oss några förslag: hon var en del av en särskild typ av 

handelssamhälle, en mellanstation för varor långväga ifrån. Fisk var en viktig del av dieten, 

även om jordbruket sannolikt spelat en stor roll. Trots detta har ett större antal 

huskonstruktioner tolkats som säsongsboplatser. Har denna förmodade livsföring satt spår i 
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kropparna på de människor som levde och dog i Löddeköpinge?  

 På grund av artros svårtolkade definition kommer en statistisk jämförelse ej att jämföras då 

data inte kommer från likartade studier. En hypotetisk jämförelse kommer dock att göras då 

resultaten pekar på eventuella tolkningar.  

 Det humana materialet i Löddeköpinge har visat sig vara välundersökt. Persson och 

Persson (1983) har gjort ett stort jobb för att försöka förstå människorna som levde på orten. 

Min uppsats visar att forskningen går framåt och genom att återgå till ett äldre material kan 

åsikter tillföras. Problemet med det humana materialets analyser är att de till stora delar är 

statistiska eller avskärmade från sin kontext. Jag anser att t.ex. analysen av ett skelett inte 

borde stanna vid ett konstaterande av tillståndet av denna individ, utan att det därefter borde 

sättas in i en större kontext, i mitt fall är således detta större sammanhang hälsan. 

 Att tillföra något till diskussionen om hälsan i Löddeköpinge visade sig vara problematisk. 

Precis som i många andra analyser, har ett konstaterande gjorts: att förekomsten av artrosen 

har varit hög, samt trauman låg. Vad detta innebär anser jag dock inte går att tolka då en 

djupare analys av samhället behövs, tillsammans med fler indikatorer på hälsa. Längd har 

dock visat sig vara en väldigt informativ indikator, som avslöjar mycket om förhållandena 

människorna levde under. 

 

 5.1. Artros 
En uppseendeväckande stor andel av de 60 individer undersökta i analys 2007 uppvisade 

artros i form av eburnation. Jämfört med det komparativa materialet från Lund visade det sig 

att Löddeköpinge är 22,1 procentenheter högre. I Arcinis material kan man tydligt skönja en 

åldersfördelning där artros i åldrarna 40-60+ totalt dominerar (Arcini, 1999:178). Denna 

uppdelning finns inte i analys 2007, där det snarare är den yngre åldersgruppen som är den 

mest framträdande. Idag är det allmänt vedertaget att artros är en åldersrelaterad sjukdom 

(Jurmain: 1999:103), varför detta inte visar sig i materialet från Löddeköpinge är dock ett 

mysterium. En möjlig anledning kan vara att den sekundära artrosen är övervägande i 

resultatet, då en stor del uppvisar en förändring begränsad till enbart en led. Trauma har dock 

endast noterats hos tre individer, men källor så som inflammatoriska sjukdomar, som inte är 

registrerade i analysen, kan vara skälet till det höga antalet drabbade. Dock är det inte enbart 

eburnation som har höga procenttal, 68,3% uppvisade någon form av förändring i skelettet, 

vilket inte motsvarar något av de komparativa materialen, som är betydligt lägre. En möjlig 

orsak till dessa höga siffror blir då att förändringen måste vara relaterad till något annat än de 

faktorerna, förslagsvis kön, ålder, gener, miljö eller aktivitet.  
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 Könsfördelningen av de individer påverkade av artros i någon form, är relativt jämn, dock 

uppvisar den proximala delen av ulna ett överskott av män, som är den enda koncentrationen. 

Kan detta vara ett resultat av en arbetsfördelning mellan könen? I detta fall kan det tänkas att 

höga värden på den distala delen av humerus också borde registrerats, vilket inte har gjorts. 

Intressant hade dock varit att göra mätningar av muskelfästena och jämföra dessa med män 

som inte har förändringar i ulna för att se om de skiljer sig åt, då kraftigare muskelfästen 

borde indikera att leden använts mer. Kanske representerar denna grupp med artros i ulna en 

speciell typ av arbetare? De drabbade männen är övervägande mellan åldrarna 40-59 (66,7%), 

vilket skönjer en viss åldersfördelning, även hos kvinnorna dominerar samma ålderskategori 

(66,7%). Kan resultaten indikera på att dessa äldre individer har levt med tunga lyft i sin 

vardag, och att de yngre individerna skulle ha gått samma öde tillmötes? Måhända att de 

representerar fiskarna i Löddeköpinge, som får arbeta med tunga nät. Dock är detta enbart 

spekulationer som ej är förankrade i arkeologiska slutsatser. 

 Trots att det i ovan nämnda fall går att registrera en ålderskillnad, uppvisar det totala 

resultatet inga sådana tendenser. 23% av de individerna med artros är under 30 års ålder. 

Därmed kan det konkluderas att artros förmodligen kan påverkas av ålder, så som tidigare 

forskning föreslår, men det verkar inte i min studie var den ensamma orsaken till artros.  

  5.1.1. Artros som aktivitetsfaktor 

Det ligger nära till hands att dra slutsatsen, då varken ålder eller kön ger tillräckliga 

förklaringar till uppkomsten av artros, att individens aktivitetsmönster är en betydande faktor. 

Sportlitteraturen visar att vid specificerad aktivitet tillsammans skada är det sannolikt att 

någon form av artros uppkommer runt det rörda området (Lohmander et al., 2004; Mauirriain 

et al., 2006). Dock har skador i någon större utsträckning inte registrerats, och därför kan det i 

detta fall ej sammankopplas med artros på ett självklart sätt. När skelettmaterial bearbetas 

måste dock hänsyn tas till att det är avlidna individer som behandlas: individer som dött av 

någon orsak.  

 Kjellström et al. tolkar en förhöjd förekomst av DJD som ”changes in the physical labor 

and possibly heavier workload”, som kan vara orsaken till ett specialiserat hantverk 

(Kjellström et al., 2005:99, 101). Arcini drar inte den slutsatsen, och skriver att fler individer 

verkar vara påverkade av förändringen under tidsperioden 1300-1536, vilket är i slutet av 

Lunds mest expansiva fas (Arcini, 1999:105, 149), som innebär att artros inte kopplas till en 

ökad arbetsbelastning. I Löddeköpinge finns inte några tecken på en expansion, eller någon 

annan förändring i arbetsbelastningen historiskt, eller arkeologiskt sett, detta stödjer då mina 
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misstankar om att en förändrad aktivitet inte utan svårighet kan spåras i ett skelettmaterial. 

Dock vill jag inte utesluta möjligheten att en hög arbetsbelastning kan påverka förändringens 

förlopp, då det inte finns någon fakta som talar emot detta. 

 Det finns studier som uppvisar höga siffror i DJD/OA. En studie i Turkiet hävdar att DJD 

kan skönjas i 65,5% av de vuxna i populationen - 71 individer - vilket nästan är jämvärdigt 

med analys 2007 (Paine et al., 2007:180). Författarna förklarar därefter att denna höga andel 

beror på en ökad mekanisk stress i form av överbelastning. Under rubrik 1.3.1. Debatten kring 

artros, nämner jag Jurmains resonemang angående den tvivelaktiga forskningen kring artros. 

Detta kan med lätthet illustreras i Paines et al. artikel då, trots att artikeln är skriven år 2007, 

används enbart litteratur som stödjer aktivtetsteorier: Jurmains bok från 1999, som är citerad i 

denna uppsats, har inte använts utan istället har man valt samme författares tidigare verk som 

är positivt inställda till denna typ av tolkningar. Att forskning gjord på detta sätt får 

publiceras, anser jag vara hämmande för utvecklingen inom ämnet, då relevant fakta 

ignoreras. Idag finner jag även undersökningar om artros något motsägelsefull. I 

Läkartidningen hävdas det både att artros förvärras hos äldre på grund av inaktivitet (Roos, 

E., 2002:4485) samtidigt som det i en annan artikel hävdas att intensiv aktivitet är en 

betydande faktor (Roos, H., 1998). I Löddeköpinges fall misstänker jag att inaktivitet inte var 

en möjlighet för dåtidens människor, och därmed heller ingen anledning till den höga 

frekvensen av artros. 

 I början av uppsatsen ställdes det ett påstående som hävdade att det genom studier av artros 

som aktivitetsfaktor skulle sociala grupper kunna skönjas. Detta har inte kunnat göras då 

sjukdomen inte diskriminerat någon grupp i samhället.   

 

 5.2. Trauma   
Löddeköpinge uppvisar en lägre frekvens av trauma än både Sigtuna och Lund. Detta antar 

jag främst beror på samhällsorganisationen. Lund och Sigtuna var relativt tätbefolkade städer 

medan Löddeköpinges population är uppskattad till ca 500 personer (Chintio, 1988:125). 

Kanske beror den låga andelen trauma på att Löddeköpinge var ett relativt skyddat samhälle, 

där de flesta kände till varandra; en tämligen homogen grupp där det inte fanns någon 

anledning till våld med anledning av märkbara sociala skillnader människor emellan. Detta 

beskrivs även av Werdelin (2000) som skriver ”[…] rural populations are suggested to be 

more inbred (due to limited population mobility) […] or, alternatively, the greater stature of 

the urban populations be due to heterosis” (Werdelin, 2000:296), som bekräftar mitt 

resonemang. Notera dock att många former av trauma kan vara dödliga eller sårade och ändå 
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inte lämna spår i skelettet. De resultat som analysen visar är enbart de som begravdes i 

Löddeköpinge. Kanhända att svårt sårade sökte sig till städer som hade större möjlighet till 

hjälp. Lund kan förslagsvis verka som sådan plats åt Löddeköpinge, då den är en stad med 

större befolkning där, tillgång till fler olika sorts varor och tjänster kan tänkas finnas. 

 Arcini skriver i sin diskussion angående trauma att det under medeltiden (början av 1100-

1300-talet) restes många byggnader under en kort period, samtidigt som författaren observerat 

en ökning av trauma hos unga män (Arcini, 1999:149). Kan en anledning till de få trauma i 

Löddeköpinge (som observerats i de 60 individer) innebära att män har flyttat (tillfälligt eller 

permanent till Lund), då antalet arbete i och med stadens expansion ökat. Intressant är att 

Arcini vidare nämner att vid jämförelse av andra platser under medeltiden är frakturer i radius 

och ulna vanligast förekommande (Arcini, 1999:150). Tack vara Mosekildes röntgen av 43 

par underarmsben, kan vi med säkerhet påstå att sådana frakturer inte går att skönja i 

Löddeköpinge. Var verkligen detta samhälle exceptionellt fredligt? Förmodligen inte. Vi 

måste ha i åtanke att trots enbart 3 fall av trauma innebär detta 5% av det undersökta 

materialet, att jämföra med Sigtunas 5,8 % (Kjellström et al., 2005:106), samt Lunds något 

högre 9,4% (Arcini, 1999:139), som förmodligen speglar byggaktiviteten i staden. Därmed 

vill jag dra slutsatsen att trots att Löddeköpinge inte uppvisar någon större frekvens av trauma 

än i enighet med samhället under denna period.    

 

 5.3. Social samhällsstruktur 
I början av uppsatsen tas ett påstående upp om huruvida invånarna i Löddeköpinge utsatts får 

en näringsmässig kris under övergången från handels- till jordbrukarsamhälle. Detta anser jag 

inte vara fallet. Dels på grund av att kroppslängden inte är lika kort som man först trodde (se 

nästa kapitel för längre resonemang), samt dels på grund av att Löddeköpinge förmodligen 

redan var anpassad för en sådan övergång. Ohlsson skriver att samhället var uppdelad i en 

handelsbetonad säsongsplats vid Vikingshög, och en permanent plats vid Löddeköpinge 

(Ohlsson, 1976:155). I och med den permanenta bosättningen är det inte troligt att invånarna 

inte bedrivit någon form av jordbruk för att överleva. Denna teori stärks av det faktum att 

isotopanalyserna visar att näringen i huvudsak var terrestrisk, som diskuteras i kapitel 3.2.  

 

  5.3.1. Kroppslängd 

Kroppslängden har varit omtalad i Löddeköpinge, då populationen ansetts vara kortare än den 

generella medeltidsmänniskan. Precis som Arcinis teori om invandrare i Lund (Arcini, 

1999:74), tror jag även, med tanke på den tidigare handelsprofilen, att invandrare var bosatta i 
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Löddeköpinge, vilket vi sedan kan registrera i form av avvikande kroppslängd. Den längsta 

mannen och kvinnan är 182,8 cm respektive 183,7 cm. Kvinnan är hela 25,5 cm längre än 

medellängden, medan mannen är 12,8 cm längre. Detta anser jag följaktligen peka på någon 

form av genetiskt utbyte. För att bekräfta denna teori om invandring hade det i kommande 

forskning varit intressant att göra en isotopanalys på ett urval långa och korta människor för 

att se om de har bott på platsen eller invandrat. Genom att analysera strontiumvärden i tänder 

och ben, samt jämgöra dessa med jorden på platsen i fråga, kan det bestämmas om personer 

invandrat eller ej (Larsen, 2000:289). Denna typ av analys håller fortfarande på att utvecklas, 

men med tanke på Evans et al. tydliga resultat angående de engelska bronsåldersmänniskornas 

rörelse i England (Evans et al., 2006), anser jag detta vara en viktig metod, som med fördel 

kan appliceras på Löddeköpinge.  

 Jag tror, i och med att analys 2007 visar att om nya metoder appliceras kan vissa 

förändringar i data noteras. Om bearbetning av fler skelett ur gravmaterialet hade gjorts vill 

jag hävda att skillnaden i kroppslängd mellan Löddeköpinge och Lund hade suddats ut. På så 

sätt kan även en näringsmässig kris i skiftet av samhällets inriktning uteslutas, då 

populationen egentligen inte är mycket kortare än liknande sådana under samma tidsperiod. 

Skillnaden mellan könen krymper, i och med att som det hävdas i Persson och Perssons 

tabeller (1983), det finns en risk för att fler män bedöms än kvinnor. Werdelin diskuterar själv 

att om det inte finns någon uttalad klasskillnad i samhäller, kommer inte någon större 

differens mellan individer i populationen skönjas (Werdelin, 1985:134). Att skillnaden då 

krymper i Löddeköpinge med reviderade metoder, innebär att vi kan ha att göra med ett 

relativt homogent samhälle. Trots detta kan man finna så kallade patronusgravar på platsen, 

vilket talar emot denna teori, då de bland annat kan indikera på en klasskillnad.  

 Som spridningskartan över den representerade längden i analys 2007 visar (Figur 4.2.) 

finns det enbart 2 individer som är ”felplacerade”: en kort man, samt en lång kvinna. Trots att 

reviderade metoder har använts för könsbedömning, misstänker jag att det finns en möjlighet 

till att könsbedömningen är fel. En annan orsak till den avvikande placeringen kan för övrigt 

tänkas vara status då en kvinna kan ha utmärkt sig för manliga bedrifter och tvärtom, även om 

det inte finns några konkreta belägg för detta, är det ändå en möjlighet av många. Dock finns 

detta mönster även representerat i Westerhus där könsuppdelningen inte är konsekvent. 

Någon anledning till detta ges dock inte (Gejvall, 1960). 

 

  5.3.2. Sociala grupper 

Genom att analysera Håkanssons isotopanalyser av 28 individer kan man få en idé om 
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kulturella skillnader i form av divergenser i den socioekonomiska statusen emellan könen har 

existerat. Richards et al. (1998), påpekar att genom att jämföra stabila isotopanalyser med 

historiska fakta om dieten, kan fakta om kulturella skillnader spåras (Richards et al., 

1998:1247). De högsta värdena i Löddeköpinge är -17,7‰, emedan det lägsta är -19,0‰. Vid 

kustområden är oftast värdena mindre negativa, vilket indikerar att en stor del av dieten har 

bestått av marin föda. I bland annat Danmark har det upptäckts ett skifte från marin föda till 

en mer terrestrisk sådan under neolitikum/brons-/tidig järnålder. Här har värden så som -18‰ 

till -23‰ tolkats som terrestriska (Larsen, 2000:282), därför nödgas även jag tolka 

Håkanssons framtagna värden som terrestriska, dock med marina inslag då medelvärdet ligger 

på -18,4‰ ± 0,4 (Welinder, 1984:220) (för värden se Appendix I). I resultatet kan heller inga 

större könsskillnader skönjas, vilket pekar på att män och kvinnor åt samma mat. Av de 28 

individer var det 5 som hade lägre eller högre värden än -18.0 - -18,9‰. Att dessa värden 

urskiljer sig kan ha olika anledningar; det kan vara arbetsrelaterat – en fiskare äter mer fisk, 

eller statusrelaterat – en viss samhällsklass har tillgång till, eller avsaknad av, vissa matvaror. 

Om Chintios antagande angående en möjlig social stratifiering av kyrkogården är riktig 

(Chintio, 1988:124f), är det möjligt att analysera de fem individerna vars värden urskiljer sig 

placering på kyrkogården. Spridningskartan över längden i Löddeköpinge visar att 

kroppslängd, som tros vara kopplad till näring och därmed även dieten, inte visar någon 

märkbar social stratifiering. 

 För övrigt har det inte varit möjligt att urskilja några sociala grupper i materialet i form av 

en koncentrerad grupp med sämre/bättre hälsa. Dock kan längden indikera på en bättre 

näringsmässig standard där individerna fått näring till att växa till sin fulla potential.  

 

 5.4. Hälsa 
Att artros har påverkat livsföringen hos vissa individer är självklart. Smärta är dock något 

högst subjektivt, och det som paralyserar en kanske inte ens den andra märker av. Vissa fall 

har dock påträffats där lederna har varit näst intill obrukbara. 

 I och med att en mycket hög andel av de analyserade uppvisade artros, anser jag att detta 

inte säger något om hälsan då det inte går att tolka närmare. Om istället det hade varit en 

avgränsad grupp som hade varit påverkade hade det varit lättare att förstå resultatet.  

 Med tanke på patronusgravar på platsen, tillsammans med en kroppslängd som inte skiljer 

sig mycket mellan könen, är det rimligt att tro att Löddeköpinge var under tidig medeltid ett 

samhälle med en population med likartad levnadsstandard. Ett uttalande om hälsa utifrån 

enbart trauma, artros samt längd, är efter denna analys ej möjligt, då slutsatsen är dragen att 
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artros är en svårtolkad förändring i skelettet som beror på ett flertal faktorer som inte är 

behandlade i uppsatsen. Om man dock ser på de olika parametrarna var för sig kan trauma 

indikera på relativt lite våld i samhället, artros pekar möjligtvis på att arbetsklimatet var hårt. 

Genom att ta Wolff’s lag i beaktande, kan det tänkas att populationen från en ung ålder 

utsattes för stor mekanisk stress, som underlättade för förändringen senare i livet, vilket 

innebär att en stor procent uppvisar artros. Kroppslängden som skall vara sammankopplat till 

näring, ger också tvetydiga resultat som antingen pekar på att populationen är kort, eller med 

reviderade metoder, att de är något under medellängd. Isotopanalyser föreslår också en 

blandad och allsidig kost, vilket enligt mig talar emot en näringsmässig kris och kortare 

kroppslängd. Således ger resultaten av analysen inget enhetigt resultat som pekar på god eller 

dålig hälsa. 

 Även en konklusion angående levnadsstandard och levnadsmiljö är svår att dra då de 

tillsammans vilar på resultatet av hälsan. Jag kan dock tänka mig att, i och med att 

Löddeköpinge inte utvecklades till en medeltida stad, måste delar av populationen ansett att 

deras levnadsstandard hade större möjlighet att utvecklas på någon annan plats, möjligtvis i 

Lund, eller någon annan större stad. Motsvarande ansågs orten, för utomstående, mindre 

attraktiv än andra städer, och på så sätt växte inte populationen. Trots detta verkar ändå 

standarden varit hög, då man bland annat ersatt den gamla kyrkan, samt det finns inga större 

skillnader i populationen i fråga om artros, trauma samt kroppslängd.  

 Levnadsmiljön beror på hälsa, samtidigt som levnadsstandard och miljö spelar en stor roll. 

Under arbetet med min uppsats har jag påträffat ett antal artiklar som lättvindigt 

sammankopplar artros, och trauma med levnadsmiljön. Nu när jag har mina resultat, vill jag 

inte göra detta, då jag anser att det krävs mer omfattande studier för att förstå levnadsmiljön. 

Resultaten indikerar dock på att det har varit ett hårt klimat. Den bördiga jorden, samt 

närheten till vatten, har förmodligen gjort fiske och jordbruk till viktiga inslag i vardagslivet, 

vilka bådande är tunga arbetssysslor.  

6. SAMMANFATTNING 
Artros, trauma och längd ger varken en fullständig eller enhetig bild av hälsan, 

levnadsstandarden eller levnadsmiljön under tidigmedeltiden i Löddeköpinge. Dels tror jag att 

stor del beror på att dessa tre element är svårtolkade och inte enbart beror på en faktor. Därav 

går det inte heller att peka ut en orsak till resultatet. Trots detta något nedslående resultat har 

en mängd andra fakta påträffats. Tidigare forskning föreslår att artros är nära sammankopplat 

till bland annat ålder, vilket inte har visat sig i min studie. Slutsatsen har dragits att 
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förändringen inte enbart beror på ålder, samt att den inte heller är konsekvent könsbunden. I 

och med detta resultat blir slutledningen att artros inte är så starkt aktivitetsrelaterad som vissa 

forskare idag föreslår, då den inte diskriminerar någon grupp. 

 På grund av reviderade könsbedömningsmetoder kan det även konkluderas att 

människorna i Löddeköpinge inte var markant kortare än andra populationer under denna 

tidsperiod. Även skillnad i kroppslängd mellan könen krymper vilket pekar på att det är en 

homogen grupp. Detta argument stärks av att det inte finns några större skillnader i dieten, då 

en isotopanalys på 28 individer visade ett enhetligt resultat, vilket innebär att det inte fanns 

några större skillnader i matintag mellan könen. Det kan dock tänkas att en viss invandring 

har skett med tanke på den tidigare handelsprofilen, då vissa individer skiljer sig markant i 

kroppslängd. 

 Således har en viss klarhet framkommit kring Löddeköpinge, då bland annat 

kroppslängden på platsen var omdebatterad, även om någon klar slutsats kring hälsan ej har 

dragits. 
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APPENDIX I 
Håkanssons analys ur Radiocarbon, som har ett medelvärde på -18,4 ‰ enligt Welinder 
(1984:220) 
 

  Grav År δ13C ‰  

Håkansson, 1976. Vol. 18, nr. 3 32 1030±50 -18,5 

Håkansson, 1979. Vol. 21, nr 3 10 1010±45 -18,9 

  63 910±40 -18,3 

  76 1000±50 -18,2 

  81 990±50 -18,4 

  94 980±50 -18,8 

  153 890±50 -18,9 

  155 990±50 -18,1 

  164 990±50 -18,5 

  179 1010±50 -18,6 

  211 1000±50 -18,8 

  216 1050±50 -18,9 

  237 950±50 -18,5 

  248 1130±50 -18 

  251 990±50 -18,4 

  272 910±50 -19 

  274 1030±50 -18,9 

  970 970±50 -18,6 

Håkansson, 1980. Vol. 27, nr 4 182 1010±50 -18,3 

  393 1060±50 -18,2 

  398 1070±50 -18,3 

  406 1060±50 -17,8 

  416 1060±50 -18,2 

  464 960±50 -18,1 

  582 1010±50 -17,7 

  488 1040±50 -17,8 

  535 970±50 -19 

  596 960±50 -18 
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APPENDIX II 
Resultat av 20 mätningar av femur (sin och dex) jämförda med Persson och Perssons 

mätningar (1983:table 4:24-30). Skillnaderna har bedömts vara marginella och inte av någon 

större betydelse. Alla mått är angivna i mm. För analys 2007 är måtten tagna en gång, av 

Torbjörn Ahlström, med assistans av Disa Wiberg, 2007-12-12. 

 

  Analys 2007 Persson och 
Persson, 1983   Fysiologisk längd Maximal längd 

Gravnr. sin dex sin dex sin dex 

390 462 465 465 468 464 468 

585 433 427 437 433 434 428 

66 338 379 384 383 382 380 

371 - 413 - 414 414 414 

96 436 438 440 440 441 439 

28B 403 405 404 407 404 407 

72 404 - 409  - 404 400 

32 438 - 440  - 441 - 

91 405 405 407 412 407 407 

217 396 399 400 400 397 399 
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APPENDIX III 

Lista över röntgade ben, utfört av Jacob Mosekilde till år 2007s analys. tio individers 

underarmar (radius och ulna tillsammans) har röntgats tre gånger, varav en gång av en 

utomstående person för att eliminera, eller upptäcka, en felmarginal (grav 745 dock enbart två 

gånger). På så sätt upptäcktes skillnader, främst i benets area (cm2), men även i BMC (g), och 

BMD (g/cm2), som närmare behandlas i Mosekildes uppsats, 2007. Endast 645, samt 515 var 

dex, resterande ben tillhör sin. Det totala antalet är 43 individer. 

3 gånger 1 gång       

66 15 311 653 1243 

103 47 312 749 1254 

121 91 346 754 1258 

345 101 455 767 

364 102 497 815 

451 105 515 830 

486 153 566 831 

541 219 622 860* 

745 224 631 1184 

1170 267 645 1185   

*Ulna, sin. Radius, dex. 
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APPENDIX IV 
Redovisad avvikelse i kön och ålder mellan analysen 2007 och den av Persson och Persson 

gjord 1983. Notera att analyserna använder olika ålderskategorier. 

 Analys 2007 Persson & Persson, 1983 Avvikelse 

Gravnr. Kön Ålder Kön Ålder Kön Ålder 

15 k  ? k 19-20   x 

47 k 25-29 k 30-40   x 

66 k 30-34 k 25-35   x 

68 k 30-34 k 25-30   x 

91 k 35-39 m 40-50 x x 

101 k 30-34 k 25-30   x 

102 k 35-39 k 25-30   x 

103 k ? k 20-25   x 

105 k 25-30 k 20-25   x 

121 m 50-59 m 30-40   x 

153 k 25-29 k 19-21   x 

217 k 25-29 k 30-40   x 

219 k 35-39 k 30-40    
224 k 45-49 k 20-25   x 

235 k 25-29 k 40-50   x 

241 k 40-44 k 40-50    
248 m 20-24 m 40-50   x 

267 k 30-34 k 18-22   x 

311 k 40-44 k 30-40   x 

312 k 30-34 k 30-35    

345 m 30-34 m 20-25   x 

346 m 50-59 m 50-60    

350 m 25-29 m 20-25   x 

359 m 50-59 m 40-50   x 

361 m 50-59 m 40-50   x 

364 m 20-24 m 20-100    

445 m 40-44 m 35-40   x 

451 m 40-44 m 40-50    

486 m 30-34 m 30-35    

497 m 45-49 m 50-60   x 

515 k ? m? 35-40 x x 

539 k 35-39 m 40-50 x  
541 m 30-34 m 30-40    
566 m 30-34 m 60-100   x 

622 m 40-44 m 50-60   x 

631 m 20-24 m 30-35   x 

635 m 20-24 m 20-25    
642 m ? m 20-30   x 

645 m 40-44 m 60-100   x 

652 k 35-39 m 30-35 x x 
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  Analys 2007 Persson & Persson, 1983 Avvikelse 

Gravnr. Kön Ålder Kön Ålder Kön Ålder 

653 m ? m 40-50   x 

744 k 50-59 m 40-50 x x 

745 k 50-59 k 50-100    

749 k 25-29 k 25-30    

754 k 30-34 m? 40-50 x  

767 k ? m 40-50 x x 

813 k 45-49 k 50-60   x 

814 k 30-34 k 30-40    

815 m 25-29 m 25-35    

830 k 50-59 m 50-60 x  

860 m 40-44 m 50-60   x 

878 ? 40-44 m 30-40 x x 

1170 k 30-34 k 25-30   x 

1184 k ? k? 30-34 x x 

1185 k 30-34 k 30-35    

1190 k 40-44 k 50-60   x 

1198 m 20-24 m 25-30   x 

1243 k 45-49 m 30-40 x x 

1254 m ? m 40-50   x 

1258 ? 50-59 m 70-100 x x 

 

 


