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Abstract –The Bad Cough (TBC) 
Tuberculosis is one of the oldest diseases known to man. Today one third of the world’s 

population is infected and every year 2 million people die because of it. This essay is focused 

on tuberculosis in Medieval Lund, specifically from Saint Jacobs cemetery. Is it possible to 

find tuberculosis by studying the skeletal remains? If the disease is found, what period does 

the individual come from and how extensive are the injuries? To get the most accurate result 

the spinal column was the primary source of information, a collapse in the anterior part of the 

vertebral body was used as a strong indication of tuberculosis. Secondly the lower limbs 

where analyses after signs of erosive changes similar to periosteal inflammation on the 

epiphysis. Regarding age the analysis focused on whether the individual was juvenile or adult, 

any more specific aging did not add to the purpose. Sex was sectioned into hypermasculine, 

masculine, indeterminate, feminine, hyperfeminine and juvenile, based on Buikstra and 

Ubelaker (White, Black & Folkens 2012, s. 410f). One individual (299) has been diagnosed to 

tuberculosis and one (286) has tuberculosis as a possible diagnose. Individual 299 has a 

severe vertebral collapse in T11-12 with extensive remodelling. The individual was an older 

female with signs of periosteal inflammation on the lower limbs and in acetabulum. 

According to the rapport the grave is from 1100-1200 a.d. and “unknown”, most likely 

because the upper body is missing. Individual 286 has a palaeopathological change to nine 

vertebrates, the change would be an active tuberculosis or Scheuerman´s disease. In 

accordance with Scheurman´s disease the individual is a young man, dated to 1200-1560 a.d. 

by the placement of the arms. The frequency of tuberculosis in Saint Jacobs cemetery is high 

compared to most medieval materials, this could mean that the people of Lund where strong 

and healthy enough to fight the disease.  
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1. Inledning  
Tuberkulos är en av de äldsta sjukdomarna som finns representerade i osteologiskt material, 

det har uppmärksammats och blivit omskrivet genom större delen av den skrivna historien. 

Trots att man har känt till sjukdomen så länge är det fortfarande ett samhällsproblem. Under 

1800- och första hälften av 1900-talet var det ett så utbrett problem att man byggde sjukhus 

eller behandlingshem specialiserade för tuberkulos, sanatorium där patienterna blev 

ordinerade frisk luft, vila och korta promenader (Roberts & Manchester 2010, s. 192f). Från 

och med mitten av 1900-talet minskade antalet fall med tuberkulos i Sverige drastiskt tack 

vare mediciner och förbättrade levnadsförhållanden. Dock med de stora förflyttningar vi ser i 

samhället idag på grund av globalisering börjar tuberkulos åter bli ett allvarligt 

samhällsproblem i Sverige. Multiresistenta och extremt multiresistenta strängar av tuberkulos 

utvecklas vilket gör den svårare att behandla och kontrollera (WHO.int).  

Därav blir den här undersökningen ett viktigt steg i att förstå hur individer påverkas av 

tuberkulos och möjligen ge fler sätt att hitta tecken på sjukdomen. Jag är intresserad av hur 

individer i medeltida Lund kan ha påverkats av tuberkulos, specifikt S:t Jakobs kyrkogård. 

Fanns det individer friska nog att överleva tills de skeletala förändringarna fick en chans att 

utvecklas, eller var svält och osanitära förhållanden vanliga vilket ledde till försvagat 

immunförsvar?  

1.1. Syfte och frågeställning  
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om långt gången tuberkulos förekommer hos 

befolkningen i medeltida Lund, både i en tidig (ca 1100–1350) och en senare fas (1350–

1500), specifikt från S:t Jakobs kyrkogård. Genom att studera tuberkulos kan man få en 

inblick i hur trångboddheten och hygienen har varit, då sjukdomen sprids i trånga och dåligt 

ventilerade utrymmet. En hög frekvens av tuberkulos visar tydligt att sjukdomen varit 

närvarande och att det funnits individer som haft ett tillräckligt starkt immunförsvar för att 

överleva den. En undersökningsmetod för att komma underfund med överlevnadsgrader är att 

studera remodelleringen av skadorna orsakade av tuberkulos, där kan man komma åt hur långt 

gången sjukdomen är samt hur länge man haft en chans att överleva den.  

Syftet är även att se om det finns frekvensskillnader mellan män och kvinnor, barn och vuxna 

för att försöka komma närmare problemet. Mitt syfte kan preciseras i följande frågor: 

 

- Finns det osteologiska förändringar diagnostiska till tuberkulos bland individerna från S:t 

Jakob?  

- Hur stor andel av förändringarna är läkta?  
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- Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor samt vuxna och barn gällande frekvens 

och överlevnad?  

1.2. Forskningshistoria  
Tuberkulos är ett väl avhandlat ämne där forskningen berört både moderna och historiska 

platser och sammanhang. Därav är det orimligt att nämna och kommentera alla inom ramen 

för uppsatsen. Valet har fallit på artiklar som är relevanta för mitt ämne samt som berör 

medeltida platser i Norden. 

 

En av de tidigaste undersökningarna kopplat till tuberkulos gjordes av Carl Magnus Fürst 

under 1920-talet. Han fann spår av tuberkulos i ryggraden hos en åttaåring från Vreta kloster 

som har daterats till medeltiden (Ahlström & Arcini 2012, s. 549f).  

 

Tidiga undersökningar har även gjorts i Danmark. 15 september 1935 påbörjades en privat 

utgrävning som ledde till upptäckandet av Æbelholts klosterruin, under ett flertal år senare 

grävdes området ut. 1941–50 pågick skelettundersökningar av de omkring 1000 gravar som 

återfanns på klosterområdet (Møller-Christensen 1958, s. 270). En stor del av de individer 

som grävdes upp hade skeletala förändringar som tyder på sjukdom. Allt från tandsjukdomar 

till cancer och gikt. Fyra individer har även långt framskriden tuberkulos alla män i 40 års 

åldern, där en av dem mest troligt dog av sjukdomen. Hos individ 357 var de fyra nedersta 

vertebrae thoracale (T9-12) samt de tre översta vertebrae lumbale (L1-3) påverkade av en 

kotkollaps. Kotorna hade en lätt remodellering som tyder på att han överlevt ett tag efter 

kollapsen men troligtvis varit sängliggande. Den andra individen (nr. 813) har fått en lättare 

böjning i ländryggen på grund av kollapsen och sammansmältningen av vertebrae lumbale 2–

4. Omfattade remodellering tyder på att individen överlevt kollapsen under en längre tid. Två 

individer hade även pleurapansar, individ 391 och 114 (Møller-Christensen 1958, s. 176f).  

 

Det mest effektiva sättet att hitta tuberkulos i ett skelettmaterial är att vara noggrann vid 

utgrävningen och upptagningen av skeletten. Då kan man hitta avvikande ben eller 

förändringar som är otroligt lätta att missa när benen har blivit ompackade och i vissa fall 

skadade ytterligare. Även ett noggrant öga vid ompackning kan avslöja förändringar som kan 

leda till diagnoser. Vid genomgång av ett material från tidigmedeltida Helsingborg som skulle 

flyttas hittade Caroline Arcini ett barnskelett som avvek från resterande skelett (Arcini 1994). 

Vid närmare undersökning visade det sig att barnet lidit av långt framskriden tuberkulos. Hos 

det här barnet hade de fyra sista Vertebrae cervicale (C4-7) kollapsat vilket gett barnet en 

kraftig ”puckelrygg” även känd som Potts puckel (Larsen 2015, s. 103, 105). Barnet i fråga 
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överlevde kollapsen tillräckligt länge för att kotorna skulle växa samman i sin nya placering 

men dog kort därefter (Arcini 1994, s. 10). 

 

Caroline Arcini (1999) har även gjort omfattande osteologiska analyser av Lunds medeltida 

kyrkogårdar (ej inkluderat S:t Jakob) i sin avhandling där hon undersöker 3305 individer 

begravda i Lund mellan åren 990 och 1536. De undersöks utifrån hälsotillstånd, köns- och 

åldersfördelningar samt trauma. Trots det stora antalet genomgångna individer uppvisar 

endast en spår av tuberkulos, i detta fall är det en kotkollaps som ger möjligheten till en 

diagnos.  

 

Att hitta tuberkulos kan vara väldigt problematiskt i ett skelettmaterial, ofta finns inte 

skelettdelarna man behöver bevarade eller så har inte sjukdomen påverkat dem. Då får man 

undersöka andra element utifrån andra metoder. Lisa Hartzell skrivit två olika artiklar 

gällande en tidig medeltida begravningsplats i Husbyborg. Den första publicerades i Benbiten, 

en osteologisk tidskrift (Hartzell 2008, s. 5f) där inriktningen är just den osteologiska 

aspekten av materialet. Den andra är publicerad i Upplands årsbok för fornminnes- och 

hembygdsförening (Hartzell 2010, s. 31f) där fokus snarare ligger på vilka kulturella 

tolkningar man kan göra av materialet samt hur kyrkogården runt om kan ha sett ut och varit 

uppdelad. I undersökningen hittade hon bland annat två individer med trolig tuberkulos av 

tretton undersökta gravar. Båda var män i 40–50 års åldern med tecken på att de gått med 

sjukdomen under en väldigt lång tid. Ingen av individerna uppfyller de krav på diagnos som 

jag har ställt på mitt material vilket tydligt visar svårigheten med att ställa denna typ av 

diagnos. Trots detta menar Hartzell att tuberkulos är den mest troliga diagnosen. Skelett 10 

uppvisar benhinneinflammation på insidan av revbenen och hos skelett 1 fann man en bit 

förbenad lungvävnad, s.k. pleurapansar. Båda tolkas som starka indikationer på tuberkulos av 

författaren med grund i tidigare undersökningar gjorda av bland annat Kjellström och Møller-

Christensen (Hartzell 2008, s. 6).  

 

Anna Kjellström (Kjellström 2010) presenterar sex individer från medeltida Sigtuna. Av dessa 

sex visar en individ tendenser till tuberkulos, fall 4 (id. no. 3320). Kjellström baserar den 

troliga diagnosen på att L1-3 (Vertebrae lumbale 1–3) har kollapsat och blivit kilformade, då 

personen överlevt kollapsen har kotorna växt samman och blivit en naturlig variant på 

steloperation (Kjellström 2010, s. 261f).  

 

Tidigare undersökningar har gjorts på S:t Jakobs materialet, främst på kandidatnivå.  
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Christoffer Holmgren (Holmgren 2014) undersökte i vilken mån man kunde hitta spår av 

aktivitet med hjälp av osteoartros, entesopatier och asymmetri. Maria Petersen (Petersen 

2014) undersökte de socioekonomiska förhållandena och påståenden om att Gråbrödraklostret 

skulle ha fungerat som barnhem och om barnen begravda på kyrkogården kan vara ett bevis 

för detta. Felicia Törnberg (Törnberg 2016) undersökte frekvensen och frakturtyper hos de 

gravlagda.  

 

Även andra kandidatuppsatser på materialet har skrivits men då de inte blivit publicerade i 

skrivande stund väljer jag att inte referera till dem. Materialet har även gåtts igenom tidigare 

av Helene Wilhelmsson men den artikeln är inte heller publicerad. Ingen undersökning 

specifikt inriktad på tuberkulos har gjorts på S:t Jakob materialet tidigare. Detta gör att min 

undersökning belyser nya viktiga punkter i att förstå hur människor levde och mådde i 

medeltidens Lund.     
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2. Bakgrund 
2.1. S:t Jakobs kyrkogård och Lund 

”Ett gråbrödra klosters stenhus i vår köpstad Lund, liggande västan upp till klostret, som har 

varit brödernas sjukstuga och rakstugan, med konungens gemak, som är allt under ett tak” 

(Blomqvist 1951, s. 189) 

De tidigaste säkra källorna för gråbrödraklostret är daterade till 1238 (Blomqvist 1951, s. 

185). Klosterområdet uppfördes norr om dagens Klostergatan och är idag benämnt kvarteret 

Figur 1 - kyrkor i medeltida Lund. (Blomqvist 1951, s. 192) 
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Gråbröder. Klostret angränsade till flera småkyrkor, bland annat S:t Jakob i nordväst och S:t 

Clemens i sydöst (Blomqvist 1951, s. 187.) (Figur 1). S:t Jakobs kyrka var aktiv mellan 1100- 

till 1560-talet. Detta var ovanligt sent för Lunds medeltida kyrkor då majoriteten lades ner 

under reformationen 1536, men S:t Jakob fick kungligt tillstånd att fortsätta verksamheten i 

ett tiotal år till (Ryding 1985). Kyrkan har troligtvis funnits i två upplagor, 1238–1380-talet, 

1383–1560-talet. En stor brand i början av 1380-talet skadade kyrkan svårt och 1383 

återinvigdes den nya vars restaurering varit så djupgående att grunden ändrats (Carelli 1991, 

s. 11f). 

 

År 1983 påbörjades den arkeologiska grävningen av Kvarteret Gråbröder nr 32 (Ryding 

1985). Målsättningen var att undersöka och gräva ut den gamla kyrkan och kyrkogården för 

byggandet av nya bostadshus. I samband med utgrävningen gjordes ingen osteologisk analys 

utan den har gjorts i efterhand av bland annat Helene Wilhelmson samt ett antal analyser på 

kandidatnivå (exempelvis: Petersen 2014; Holmgren 2014; Törnberg 2016.). 

 

Dateringarna på gravarna har gjorts dels utifrån vilken nivå de ligger på samt vilken position 

deras armar har haft. Positionerna har delats in i fyra kategorier; A. armar och händer längst 

med sidan av kroppen. B. händerna över bäckenet. C. underarmarna parallellt över magen. D. 

händerna över bröstet. Typ A finns främst i tidig medeltid och syns sällen senare än mitten på 

1200-talet. Typ B finns dokumenterad från 1100-talet men finns främst under 1200- och 

1300-talet. Typ C och D är de främsta armställningarna under 1400- och 1500-talen (Kieffer-

Olsen 1933, s. 21). Dateringar och gravöversikt finns i appendix 9.2. 

 

Vallarna, som kan ses på figur 1, var Lunds första försvar. Genom en fullt omslutande 

inhägnad och välplacerade ingångar i linje med väderstrecken kunde trafiken in och ut ur 

staden kontrolleras. Staden byggdes upp innanför vallen och mycket av de väg- och tomt nät 

som skapades finns fortfarande kvar idag. Tack vare detta kan man använda sig att referenser 

till vallen i gamla texter för att få en uppskattning om storlek och placering av byggnader och 

tomter. Vallarna fungerar även bra som referens till trångboddhet och befolkningstäthet. 

Enligt Ragnar Blomqvist (1951, s. 340f) fick hela Lunds befolkning under medeltiden mer än 

väl plats innanför vallarna. Möjligtvis tack vare den byggnadsteknik som användes. Tomterna 

var långa och smala för att maximera utrymmet, medeldjup på ca 70 meter och ca 15 meter 

brett. Det var inte endast boningshuset som skulle rymmas på den ytan, ”med grund, hus, 

apelgård, kålgård ... och allt tillhörande, ingenting undantaget”. Beskrivet i en 

gårdsförsäljning från 1460 (Blomqvist 1951, s. 341). De tidigaste husfynden (Blomqvist 
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1951) innanför vallarna är ifrån 1200-talet och visar spår av enkla strukturer med ett fåtal rum 

utan fönster. Med en härd i mitten för värme och matlagning där rökhålet i taket blev enda 

utvägen för röken. Utgrävningar kring S:t Jörgens hospital har resulterat i spår efter 1100-tals 

hus med en liknande enkel uppbyggnad. Under 1200-1300talet började de förmögna även 

bygga sten och tegelhus, med samma långsmala struktur, några står än idag (Blomqvist 1951, 

s. 336f).  

2.2. Tuberkulos 
Tuberkulos är en av de sjukdomar där man diskuterar vidare om det är en zoonos eller 

antroponos (Roberts & Manchester 2010, s. 187; Waldron 2009, s. 93). Har sjukdomen 

kommit från människan och smittat djuren eller tvärt om? Det finns ifrågasatta dateringar som 

styrker båda. Tuberkulos finns i fem grenar: Mycobacterium tuberculosis, bovis, africanum, 

canetti och microti (Roberts & Manchester 2010, s. 184). Då M. tuberculosis och M. bovis är 

de som finns närmast de europeiska populationerna, både människa och djur, har jag valt att 

fokusera på dem. Det anses generellt att M. bovis i större utsträckning påverkar skelettet än M. 

tuberculosis (Roberts & Manchester 2010, s. 187). Waldron menar att detta inte stämmer, han 

lägger snarare fram det som att båda strängarna av tuberkulos påverkar skelettet lika mycket 

(Waldron 2009, s. 93).  

 

Tuberkulos utvecklas och sprids när människor bor trångt och i dålig ventilerade utrymmen 

(Waldron 2009, s. 91) genom luftburna partiklar, oftast genom hosta och nysningar samt via 

opastöriserade mjölkprodukter och kött från smittade djur (Larsen 2015, s. 103). Medeltidens 

städer och den stadsutveckling som skedde under industrialismens årtionden är praktexempel 

på detta när människor, fattiga som rika, bor tätt intill varandra för chansen till ett bättre liv. 

Exempelvis tuberkulos mortaliteten i Tyskland under slutet av 1800-talet låg på 260 per 

100,000 invånare (0,26%), under början av 1900-talet varierade siffror i Europa från 111 

(0,11%) till 289 (0,29%) per 100,000 invånare (Ortner & Putschar 1985, s. 5f). Om 

spridningen har skett via luftburna partiklar är lungorna är det första organ som 

tuberkulosbakterierna kan ta fäste i och börja gro. Vid korrekt medicinering tidigt i 

sjukdomsstadiet och/eller ett starkt immunförsvar stoppas infektionen och en kalcificering kan 

ske av det angripna området (Waldron 2009, s. 91). Upptäcks inte sjukdomen eller om 

immunförsvaret inte är starkt nog sprider det sig efter en tid vidare via blodet till andra organ 

inklusive benen (Waldron 2009, s. 91). Är det istället en spridning via 

matsmältningssystemet, exempelvis från infekterad mjölk, sprider sig istället bakterierna till 

lymfkörtlarna och slår ut dem primärt för att sedan spridas vidare (Waldron 2009, s. 92).  
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Idag är ca 2–3 miljarder människor smittade i världen, majoriteten av dessa får en 

asymtomatisk, latent variant av sjukdomen som kan utvecklas till en aktiv variant. Under 

2017 insjuknade 11 miljoner människor i tuberkulos, uppskattningsvis är 1 miljon av dessa 

barn (WHO.int). Ca 2 miljoner avlider årligen på grund av tuberkulos eller av andra 

sjukdomar som får en chans att etablera sig efter att tuberkulos slagit ut immunförsvaret 

(Waldron 2009, s. 90).  

 

För att uppvisa de skeletala förändringar som krävs, behöver personen ha gått med tuberkulos 

under en längre period. De med dåligt immunförsvar dör oftast innan skeletala förändringar 

utvecklas. Det här diskuteras närmare i osteologiska paradoxen i avsnitt 5.2. Det här innebär 

att endast 2–5% av alla som utvecklar tuberkulos får de skeletala förändringarna, med andra 

ord finns det ett mycket stort antal fall av tuberkulos som inte kan studeras osteologiskt 

(Roberts & Manchester 2010, s. 188).  

 

Det tydligaste tecknet för tuberkulos är Potts puckel vilket har blivit benämningen av de 

utseende som kotkollapsen ger sedan den först beskrevs av den engelske kirurgen Sir Percival 

Pott år 1779 (Roberts & Manchester 2010, s. 189f). Bland de tidigaste historiska bevisen för 

detta tillhör fyra stycken egyptiska mumier, alla daterade till före 3000 f.v.t. (Møller-

Christensen 1958, s. 176). Närvaron av dessa har av Møller-Christensen tolkat som att 

sjukdomen varit långt ifrån ovanlig och även då påverkades alla samhällsklasser, exempelvis 

en egyptisk Ammon-präst från 1000 f.v.t.  som kan diagnosticeras med Potts puckel (Møller-

Christensen 1958, s. 176).  

 

Beroende på var kollapsen sker har individen olika stor chans att överleva, en kollaps i 

vertebrae cervicale påverkar andningsorganen samt blod och syretillförseln till hjärnan. 

Kanske var det detta som gjorde att individen i Arcinis artikel inte överlevde, organens 

ansträngning blev för stor. Sker kollapsen längre ner, i exempelvis vertebrae lumbale 

påverkas snarare matsmältningssystemet, vilket kan orsaka stora problem men inte behöver 

vara livshotande som en förändring vid hjärta och lungor.                                     

3. Material 
Skeletten som ligger till grund för den här uppsatsen är ursprungligen från S:t Jakobs 

kyrkogård från Gråbrödraklostret som låg i utkanten av medeltida Lund. Materialet bestående 

av 326 gravar grävdes ut av Kulturen i Lund och idag tillhör materialet dem.  
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I grävrapporten sammanställs inte antalet gravar upptagna vid utgrävningen och när de 

sporadiskt nämns kring dateringar verkar de sakna 10 gravar i uppräkningen. Det här kan 

förklaras med att de inte varit möjliga att datera. Vid genomgång av gravarna visar det sig att 

det på ett par ställen finns element från mer än en individ i den tilldelade graven, detta skulle 

kunna bero på den mänskliga faktorn då materialet har blivit genomgånget ett antal gånger 

sedan de togs upp. Utöver de 326 gravarna som är tilldelade ett nummer finns ca 180 kranium 

i olika fraktureringsgrader som återfanns i kyrkogårdslagret men som inte gick att placera 

närmare (Rydling 1985). Vidare specificering av vad kyrkogårdslagret innebär benämns inte 

men en möjlig tolkning är ett övre lager där fragmenterade kranier har samlats efter att de 

blivit skadade av senare gravläggningar.  

4. Metod 
Då det är en liten andel av de som insjuknar i tuberkulos som får de skeletala förändringar blir 

det svårt, om inte omöjligt att beräkna antalet sjuka i en hel population och därav kommer 

detta inte vara ett fokus. Däremot kan man med hjälp av statistik närma sig en siffra för 

kyrkogården. Genom mina metoder kommer jag att diskutera frekvens samt de osteologiska 

möjligheterna för att kunna sätta en diagnos.  

4.1. Könsbedömning 
Gällande könsbedömning har jag i den mån det funnits främst undersökt de primära 

könskaraktärerna (könsspecifika karaktärer på bäcken). Bäcken varierar i storlek och form 

beroende på dess primära funktion, om det ska fungera som en födselkanal eller inte. De 

karaktärer som jag fann var bäst bevarade var Incisura ischiadica major och sulcus 

preauricularis (Buikstra & Ubelaker 1994, s. 18) samt vinkeln på facies auricularis, även 

kallad Arc composé (Genovés 1959, s. 53). Då Arc composé och Incisura ischiadica major 

återfanns hos de flesta individer valde jag att utgå ifrån dem. Os pubis är den könskaraktär 

som ger det säkraste resultatet, på grund av tafonomi saknades den i många fall. I de fallen 

den var närvarande och hel gjordes könsbedömningen främst utifrån Phenice metod (Phenice 

1969, s. 297f). Om inte os coxae fanns bevarat tittade jag på sekundära könskaraktärer 

(könsspecifika karaktärer på kraniet) som protuberantia nucchalis externa, processus 

mastoideus, protuberantia mentalis samt glabella (Buikstra & Ubelaker 1994, s. 20). De 

sekundära könskaraktärerna är till majoriteten muskelfästen som är beroende av 

muskelutveckling och hormoner, därav är de inte lika säkra att använda som könsindikation 

som de primära karaktärerna. De sekundära könskaraktärerna vägs samman och leder till en 

uppskattning om det mest troliga könet.  



 12 

4.2. Åldersbedömning 
Inom uppsatsens gränser, i tid och omfång, valde jag att endast undersöka om det var en 

juvenil eller adult individ då den specifika åldern inte är en faktor som väger in i mitt resultat. 

Bedömningen för adult eller juvenil gjordes utifrån fuseringen av ossa longi, exempelvis os 

femur som fuserar mellan åldrarna 14 och 17 för kvinnor och 16 och 19 för män (Schaefer, 

Black & Scheuer 2009, s. 271). Så länge kroppen växer sitter inte ledändarna fast i benen. När 

kroppen har växt klart förbenas brosket som håller samman benet och ledänden, vilket leder 

till en fusion. Under fusionen syns det fortfarande en tydlig linje som kan underlätta 

åldersbedömningarna om man vill komma åt den specifika åldern. Allt detta påverkas av 

miljö och diet då dålig näringstillgång försenar fuseringen (Lewis 2007, s. 45). I diskussionen 

kommer de benämnas barn och vuxna för läsvänlighetens skull.  

4.3. Kriterier för att kunna sätta en diagnos 
Tony Waldron har i boken Palaeopathology systematiskt listat vilka förändringar som krävs 

för att kunna diagnostisera tuberkulos (Waldron 2009, s. 95). Det första och viktigaste för att 

kunna diagnostisera eller närma sig en diagnos är vertebrae (kotor) och costae (revben), när 

lungtuberkulos sprids till resterande av kroppen är det dessa områden som exponeras först. 

Hos vertebrae syns förändringarna genom att corpus vertebrae kollapsar och blir kilformad. 

Både ben och mjukdelar bryts ner vilket leder till förlorad styrka och stabilitet (Waldron 

2009, s. 93). Om personen överlever kollapsen bildas nytt ben runt om för att skydda den 

skadade och exponerade vävnaden. På costae bildas en plackliknande yta på insidan samt att 

de kan uppvisa spår av periostitis (benhinneinflammation). Vidare undersöktes os femur 

(proximalt och distalt), os tibia (proximalt och distalt) samt os talus (proximalt). Vid 

tuberkulos uppvisar lederna bennedbrytning och sammanväxningar utan tecken på ny 

benvävnad.  

Hos barn och unga kan även phalanx-lederna svullna på grund av den spongiösa benvävnad 

som finns där.  

 

Även pleurapansar diskuteras i en del skrifter som ett säkert tecken på tuberkulos (Hartzell 

2008; Møller-Christensen 1958, s. 175f), men då materialet jag undersöker redan är uppgrävt 

sedan länge skulle det vara problematiskt att försöka hitta oregelbundna ”extraben” bland ett 

redan fragmenterat material. För att förändringar likt denna ska finnas krävs det att man är 

uppmärksam vid upptagningen, helst med en utbildad osteolog närvarande. Att hitta 

tuberkulos i ett material är problematiskt, väldigt få individer får de skeletala förändringarna 

som krävs. Många har ett så pass nedsatt immunsystem sedan innan att de inte överlevt den 
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primära insjukningsperioden, även inblandningen av andra sjukdomar som har tagit deras liv 

gör det svårare att hitta tuberkulos.    

 

På grund av tafonomi har man sällan alla element som krävs för en säker diagnos och även 

om de finns bevarade så uppfyller de kanske inte de krav som ställs. För att kunna säkerställa 

en diagnos skulle vidare undersökningar med hjälp av DNA krävas. Trots möjligheterna med 

DNA finns det även begränsningar som är viktiga att ha i åtanke; kontamination och 

otillräckliga prover. Ett flertal prover från samma element gav varierande resultat, både 

positiva och negativa bakteriesekvenser av tuberkulos. Nuorala diskuterar vidare sjukdomens 

DNA-sekvens är olika fördelad i benen eller om det kan bero på att benen kontaminerats eller 

på annat sätt påverkats under förberedelsen (Nuorala 2004, paper 1).  

 

Under analysen undersöktes ryggraden främst, de kotor som fanns bevarade undersöktes efter 

spår av kotkollapser eller erosiva förändringar i kotkropparna. Sekundärt analyserades 

epifyserna av de nedre extremiteterna efter spår av erosiva förändringar. Erosiva förändringar 

kan bero på många olika anledningar som periostitis eller ledsjukdomar och därför anses det 

inte i sig själv vara en tillräcklig diagnos för tuberkulos (Waldron 2009, s. 95). När tuberkulos 

uteslutits eller bekräftats analyserades den primära och sekundära könskaraktärerna för en 

bedömning, även åldersgrupp undersöktes med hjälp av ossa longi.  

5. Teori  
5.1. Biokultur – hur vår kultur syns i benen  
” Skeletal remains offer not only corporeal evidence of human existence, but also a biological 

material that has been crafted and shaped through the cultural experience of life and death” 

(Agarwal & Glencross 2011, s. 1).  

Våra ben är konstruerade på ett sådant sätt att de är hårda, mjuka och flexibla på samma gång, 

benen förändras kontinuerligt för att anpassa sig till de påfrestningar som kroppen utsätts för. 

Denna process kan rubbas av sjukdomar och skador som ”kodar” om cellerna ansvariga för 

bennedbrytning och bennybildning. För att benet ska kunna brytas ner och bildas om krävs 

det specifika celler anpassade för det; osteoblaster, osteoklaster och osteocyter. De samarbetar 

i olika stadier för att bibehålla, öka eller minska benets densitet. Sjukdomar, ålder och skador 

kan påverka benets densitet positivt eller negativt, med extra bennybildning eller 

bennedbrytning. Människor med en bakgrund med tungt arbete visar därför oftast tendenser 

till att ha grövre ben och muskelfästen för att kropparna ska klara påfrestningen (Buikstra & 

Beck 2006, s. 20). 
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Att kunna koppla samman tendenser man ser i skelettet med hur människor har rört sig och 

använt sina kroppar kan ge en unik inblick i kultur och samhällsstruktur. Sjukdomar som 

tyder på att man bott nära varandra i större grupper, exempelvis tuberkulos, kan visa hur den 

vanliga människan har haft det. Man kan komma åt rörelsemönster och arbetsuppgifter genom 

att exempelvis titta på knä- och fotlederna där mycket stillasittande på huk leder till längre 

och plattare ledytor för att underlätta rörelsen. Även mycket löpning över långa sträckor och 

över ojämn terräng kan ge liknande tendenser (Buikstra & Beck 2006, s. 11 & 20).   

Man kan även se till kulturer som förändrar skelettets utveckling på grund av exempelvis 

skönhetsideal; korsetter, lotusfötter, skallbindning och halsringar som sträcker ut ligamenten i 

Vertebrae cervicale.  

 

” … biocultural approach explicitly emphasizes the dynamic interaction between humans and 

their larger social, cultural, and physical environments. Human variability is viewed as a 

function of responsiveness to factors within this larger environment that both mediate and 

produce each other (…) effectively, biology and culture are held as dialectically intertwined 

(…).” (Armelagos & Zuckerman 2011, s. 20).  

Den värld vi lever i formar oss, vår tids sociala och ekonomiska strukturer formar hur vi 

använder och ser på vår kropp. Genom biokulturella synsätt kan man tolka människors 

beteenden utan att övertolka situationer (Armelagos & Zuckerman 2011, s. 18f).  

5.2. Osteologiska paradoxen 
Osteologiska paradoxen är att individen måste vara frisk för att kunna vara sjuk. Detta 

diskuteras i The Osteological Paradox som skrevs 1992 av en grupp forskare (Wood et al.) 

för att behandla problemet med att många skelett som grävs upp ser friska ut, d.v.s. de 

uppvisar inga sjukdomsförändringar eller skador som skulle kunna förklara deras tidiga 

bortgång. För att sjukdomar ska synas på skelettet krävs det att individen har varit sjuk under 

en längre tid (ibland upp till flera år) och individer med svagt immunsystem överlever inte så 

länge, alltså dör de medans skelettet fortfarande ser friskt ut (Wood et al. 1992). Mycket av 

det som diskuteras i artikeln rör mortalitet och morbiditet, eftersom de döda inte är 

representativt av det levande samhället kan populations uträkningar med detta i åtanke vara 

problematiskt, selektiv mortalitet. Även age-at-death ställer till det, utan vidare kemiska 

analyser är det svårt för oss att komma åt de exakta årtalen då individerna avlidit, ett spädbarn 

och en senior kan födas vid samma tidpunkt men då de begravs liknande och kanske på 

samma nivå så kan det tolkas som att de avlidit vid samma tidpunkt (Wood et al. 1992, s. 

343f).  
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Artikeln belyser viktiga punkter kring varför osteologi fortfarande behövs trots nya 

innovationer och metoder. Den berör även problemet med mörkertal i sjukdomar som kräver 

en viss tid för att utveckla skeletala förändringar, exempelvis tuberkulos (Wood et al. 1992, s. 

357). 

 

Artikeln har dock inte enbart blivit hyllad, den har fått kritik från många olika håll då 

kritikerna menar att artikeln missar viktiga områden som kan kopplas till hälsa. Ett av de 

största kritiska verken är The Osteological Paradox 20 Years Later (DeWitte & Stojanowski 

2015) där man diskuterar hur den osteologiska paradoxen har påverkat hur vi studerar 

osteologiska material och huruvida den är tillräckligt för att kunna tackla de problem som 

finns inom bioarkeologi. En del av problematiken är den moderna definitionen av hälsa, 

exempelvis WHO (World Health Organization) som väger in både fysiska och psykiska 

hälsotillstånd. Ett psykiskt välmående är för arkeologer och osteologer omöjliga att komma åt, 

alltså blir det svårt att kunna sätta det i jämförelse till moderna populationer (DeWitte & 

Stojanowski 2015, s. 405).  

 

Trots problematiken med den osteologiska paradoxen har jag valt att beakta den på mitt arbete 

då jag letar efter en specifik sjukdom och inte undersöker ett allmänt hälsotillstånd. De kan ge 

en bra vinkel på problematiken med att individer dör tidigt i sjukdomsprocessen.  

6. Resultat 
6.1. Kön 

Som figur 2, tabell 1 visar är fördelningen mellan män och kvinnor ojämn, med 25% kvinnor 

och 13% män. Dock kan detta inte tolkas som hela sanningen då 29% av de undersökta 

individerna inte kunde könsbedömas. En stor del av det undersökta materialet saknade både 

primära och sekundära könskaraktärer, troligtvis på grund av tafonomi och mänskliga faktorn. 

Ett antal av de som inte kunde bedömas hade könskaraktärer som ej kunde specificeras till 

man eller kvinna.  
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Kön Antal  

Man  43 

Man? 5 

Ej möjligt 

med 

bedömning 

95 

Kvinna? 5 

Kvinna  80 

Barn  95 

Saknas 3 

Total  326 

 

 

6.2. Ålder  

 

Åldersbedömning som innefattar kategorin juvenila inkluderar alla de individer som inte har 

fuserade ledändar. I detta fallet är det alla från fosterstadiet till 14–19 år gamla. De med 

fuserade ledändar räknas till adult.  

 

 

 

 

Ålder Antal  

Adult 228 

Juvenil 95 

Saknas 3 Adult
70%

Juvenil
29%

Saknas
1% Ålder

Figur 3 – Åldersfördelning. 228 (70%) adulta, 95 
(29%) juvenila, 3 (1%) saknas.  

Ej möjligt att 
bedömma

29%

Barn
29%

Kvinna
25%

Man
13%

Kvinna?
1.5%

Man?
1.5% Saknas 

1%
Annan 4%

Kön

Figur 2 - Könsindelning. 13% man, 1.5% man?, 29% obestämbart, 1.5%  kvinna?, 
25% kvinna, 29% barn. 1% saknas. En hög andel kvinnor i förhållande till män 
som kan förklaras med andelen obestämbara.  

 

Tabell 1 - Könsfördelning. 43 man, 5 
man?, 95 obestämbart, 5 kvinna?, 80 
kvinna, 95 barn, 3 saknas. 

Tabell 2 - Åldersfördelning. 228 
adulta, 95 juvenila, 3 saknas. 
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6.3. Tuberkulos  

Av 326 gravar visar två möjliga tecken av tuberkulos, en definitiv (individ 299) och en 

svårdiagnostiserad (individ 286). De som saknade element eller var för fragmenterade 

placerades under ”ej möjligt med bedömning”, vilket är 179 individer. De som är placerade 

under ”inga spår av tuberkulos” har antingen helt saknat tecken på paleopatologiska 

förändringar kopplade till tuberkulos eller saknar de förändringar i kotorna som krävs för en 

säker diagnos.   

 

Gradering Antal 

Inte möjligt med 

bedömning 179 

Inga spår av tuberkulos 142 

Saknas 3 

Tuberkulos 1 

Möjlig tuberkulos 1 

                                               

 
Figur 4 – Tuberkulosfrekvens utifrån 326 individer. 55% där bedömning ej var möjlig. 44% utan spår av tuberkulos. 0,6% 

fanns inte tillgängliga för bedömning. 0,2% tuberkulosdiagnosticerad. 0,2% med möjlig tuberkulos.   

Inte möjligt med 
bedömning

55%

Inga spår av 
tuberkulos

44%

Saknas
0.6%

Tuberkulos
0.2% Möjlig 

tuberkulos
0.2%

Annan
1%

Antal 

Tabell 3 – Tuberkulosfrekvens utifrån 326 
individer. 179 utan möjlig bedömning. 
142 utan spår av tuberkulos. 3 fanns inte 
tillgängliga för bedömning. 1 
tuberkulosdiagnosticerad. 1 med möjlig 
tuberkulos. 
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6.4. Individ 299 
Individ 299 visar tydliga skeletala förändringar där den mest troliga diagnosen är tuberkulos. 

Den mest omfattande är en kotkollaps i vertebrae thoracale 11 och 12 (T11-12) (figur 6 och 

7). Även erosiva förändringar på anteriora delen av os tibia proximala ledyta (figur 9) samt i 

fossa acetabulum (figur 8) ger indikationer på att individen troligtvis har haft tuberkulos. 

Individen hade endast underkroppen bevarad men det som existerade var tillräckligt 

välbevarat för att kunna undersökas och diagnostisera med stor sannolikhet till tuberkulos. 

Enligt grävrapporten har individ 299 daterats till ”1100–1200 samt ”osäkra” (Rydling 1985) 

(appendix 9.2.1.). Individ 299 visar tydliga tecken på att ha överlevt kollapsen och möjligtvis 

återhämtat sig från tuberkulosen. Remodelleringen av kotkroppen tyder på att individen 

överlevt minst ett par månader, möjligtvis upp till ett par år.  

 

 
Figur 5 - Individ 299, placering på kyrkogården 

Könsbedömningen hos individ 299 har gjorts till kvinna? genom de primära könskaraktärerna. 

De karaktärer som finns närvarande är Incisura ischiadica major, sulcus preauricularis samt 

arc composé, sammanställningen av dem faller inom kategorin kvinna?.  
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Hos individ 299 finns sinister av os coxae, os femur, os tibia samt delar av pedis. Alla 

vertebrae lumbale och thoracale finns representerade. Som figur 5 visar saknas individens 

överkropp vid upptagning. Karta över gravarnas placering finns i appendix 9.2. Kartor.  

 

 

 

 

Figur 6 - Kotkollaps, remodellering placerad på dexter sida av 
kotpelaren. Lina Andersson 22/11–18 

Figur 7 - Sinister vy av kollapsen. Lina Andersson 
13/11–18 

Figur 9 - Erosiv ytförändring i acetabulum. 
Lina Andersson 22/11–18 

Figur 8 - Erosiv ytförändring anteriort, 
proximalt tibia. Lina Andersson 22/11–18 
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6.5. Individ 286 
Till skillnad från individ 299 som tydligt visar tuberkulos är individ 286 svårare att 

diagnostisera. Kotkroppen visar erosiva, aktiva förändringar (figur 10) som skulle kunna tyda 

på en pågående tuberkulos. En alternativ diagnos är Scheuermans sjukdom, en nedbrytande 

ledsjukdom som påverkar ryggraden hos unga män (Roberts & Manchester 2010, s. 121). 

Ledpåverkan (orsakad av Scheuermans sjukdom) sker främst anteriort på vertebrae corpus 

och kan leda till en vinkling av ryggraden (Waldron 2009, s. 45). Vilket skulle kunna vara en 

av förklaringarna på den kilform som syns ventralt på vertebrae corpus (figur 11).  

Individens ålder uppskattas till ung vuxen då få av benen är helt färdigväxta, majoriteten visar     

fuc- (benen är fuserade men linjen där fuseringen skett syns fortfarande). Möjliga tecken på 

periostitis finns på proximal os femur samt proximal och distal os tibia. De primära 

könskaraktärerna tyder på man? men då individen är ung kan detta vara en problematisk 

bedömning.  

De hål som syns på sidan av kotkroppen (figur 11) skulle kunna tolkas som en abscess, en 

kloak för exempelvis var som bildas vid infektion. Dessa abscesser är närvarande på ca 10 

kotor och är lika i utseendet till kotor som presenteras av Larsen (2015, s. 104) och Ortner & 

Putschar (1985, s. 11f) som kotor med aktiv tuberkulos. Exemplet som presenteras av Ortner 

& Putschar (1985, s. 11) berör även en vinkling av anteriora sidan av kotpelaren som liknar 

den hos individ 286.  

Figur 10 - Möjlig aktiv tuberkulos. Lina Andersson 4/12–18 



 21 

 

Då överkroppen finns bevarad har man med hjälp av armställningen daterat individen till 

1200–1560. Individen placerades med armarna korsade över bröstet (Rydling 1985) 

(Appendix 9.2.2.). 

 

De som inte har kunnat bedömas har hamnat inom den kategorin av många olika anledningar, 

den främsta är att kotpelaren har saknats eller varit så fragmenterad att en fullständig 

undersökning inte varit möjlig. 

7. Diskussion  
Var delar av Lunds befolkning starka och motståndskraftiga eller svaga och utlämnade för 

alla typer av sjukdomar att frodas? Jag anser att min undersökning visar det förstnämnda. 

Frekvensen för tuberkulos i S:t Jakobs materialet är hög i jämförelse med andra liknande 

material. Hos individ 299 är skadan relativt välläkt och omfattningen av kollapsen tyder på att 

hon burit det under en längre tid.  

 

Att få gravar skulle kunna diagnostiseras till tuberkulos var väntat på grund av den långa tiden 

som krävs från att insjukna till att uppvisa skeletala förändringar, men även på grund av 

tafonomi. 179 individer kunde inte bedömas på grund av att de saknade element som är 

nödvändiga i sammanhanget. Även bristen på osteologer i fält bidrar till bortfallet, med en 

osteolog på plats hade bitar som pleurapansar, avvikande benbildningar samt revben tagits 

tillvara på i större grad. Bristen på benelement försvårar situationen ytterligare, av 326 gravar 

fann jag fem individer med revben, kombinerat hade de tolv revben.  

 

Figur 11 - Kotförändring samt möjlig abscess. Lina Andersson 4/12–
18 
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Andelen barn i ett gravmaterial bör uppgå till 30% eller mer för att populationen ska kunna 

ses som representativ gällande sjukdomar, infektioner och befolkningstäthet. Avviker andelen 

barn från normen kan det bero på tafonomi som troligtvis inte bara påverkat de barnens 

skelett utan kan även ge falsk information kring resterande gravlagda. Även alternativa 

begravningsmetoder har diskuterats som en förklaring till avsaknaden av barn skelett (Lewis, 

2007, s. 86f). Enligt figur 3, tabell 2 är S:t Jakob inom de rimliga gränserna för att kunna vara 

representativt. 

 

Det är problematiskt att använda sig av befolkningsberäkningar på ett begränsat urval, men 

för att greppa de mörkertal som finns kan det vara nödvändigt. Vid tillämpning av de moderna 

siffrorna (presenteras i 2.2. Tuberkulos) kan sjukdomsstatistiken i S:t Jakob se ut som följer: 

1/3 av befolkningen bär på smittan = 108.67 personer. Av dessa blir 32 (0,3%, 10 miljoner) 

nya sjuka varje år och 7 (0,066%, 2–3 miljoner) dör (Waldron 2009, s. 90). Av de som blir 

sjuka hinner 2–5% utveckla de skeletala förändringarna innan de dör, vilket blir 0,64–1,6 

personer. Som nämnt är inte dessa siffror helt överensstämmande med verkligheten men det 

ger ett viktigt perspektiv på hur stor andel av individerna från S:t Jakob som kan ha varit 

sjuka i tuberkulos.  

 

Husens uppbyggnad under tidigmedeltida Lund vidare underbygger resonemanget med dålig 

ventilation och trångboddhet. Bristen på fönster ger dålig luftcirkulation och utrymmet som 

en hel familj är begränsat vilket öppnar upp för möjligheten för smittor att spridas. Även den 

nära relation man har till djuren kan bidra till detta, infekterad mjölk och kött sprider 

sjukdomen mellan människa och djur (Larsen 2015, s. 103). 

 

Att hitta två individer som med stor sannolikhet kan diagnosticeras med tuberkulos i ett 

material bestående av 326 gravar blir därför väldigt viktigt för att kunna få en bild om hur 

människor i medeltida Lund kan ha mått och under vilka förhållanden de har tvingats eller 

valt att leva. När så pass få av de tuberkulosdrabbade är sjuka tillräckligt länge för att de ska 

kunna blir synligt i skelettet öppnar det upp för andra sjukdomar att attackera kroppen. Med 

ett försvagat immunförsvar blir man ett lätt offer, även för sjukdomar som man annars hade 

överlevt. Detta stämmer bra överens med tidigare forskning där väldigt få individer med 

tuberkulos har funnits.  

 

De författare jag nämnt ovan för samma eller liknande resonemang kring detta, att 

problematiken finns kring den låga procentandelen som utvecklar förändringarna. En stor 
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skillnad mellan S:t Jakob materialet och de jag har jämfört med är antalet undersökta 

individer. Hartzell har undersökt tretton individer och funnit 2 med spår av tuberkulos.  

Kjellström undersökte sex individer och fann 1 med tecken på tuberkulos och Arcini fann ett 

påverkat skelett under en flytt. Bland gravarna från Æbelholt fanns fyra med trolig tuberkulos 

av cirka 1000 och jag har undersökt 326 gravar. Den stora frekvensskillnaden som finns 

mellan de jämförda materialen visar tydligt problematiken med tuberkulos, men trots att 

kyrkogården var placerad i utkanten av Lund (figur 1) och dessa kyrkogårdar har associerats 

med den fattigare delen av befolkningen så verkar det som Lund haft en stark befolkning med 

motståndskraftigt immunförsvar.  

 

Det finns en viss problematik med vilka kriterier som används för diagnos. Jag har utgått från 

Waldron (2009) då han redovisar kriterierna på ett effektivt och ett sätt som han menar är 

diagnostiska och inte kräver alternativdiagnoser. Tyvärr så finns inte alltid de delar som han 

diskuterar bevarade eller så har inte det området blivit påverkat. I Hartzells fall har inte 

kotorna blivit påverkade, hon hittade istället en förändring på insidan av costae samt 

pleurapansar. Detta lägger hon fram som tillräckligt med bevis för att kunna sätta en diagnos. 

Förändringen på insidan av costae stämmer överens med beskrivningen av dessa i Waldron 

(2009) där han nämner plackbildning och ytförändring om ett av delkriterierna. Arcini, 

Møller-Christensen och Kjellström har individer med kotkollapser likt de jag funnit. Få av de 

individer som diskuteras verkar ha flera av delkriterierna Waldon nämner, exempelvis erosiva 

ytförändringar på de nedre extremiteterna, vilket endast individ 299 verkar uppvisa i S:t 

Jakob.  

 

Under utgrävningen daterade man individerna utifrån armställning, djup samt placering i 

förhållande till andra gravar. Individ 299 saknar överkroppen vilket omöjliggör 

armställningsbedömningen, 286 är uppdelad i två olika lager där överkroppen ligger ovan 

underkroppen, den har med hjälp av armställning daterats till efter 1200. Att använda 

armställningar som en dateringsmetod kan vara problematiskt då vissa ställningar har använts 

under längre tid än andra och övergången oftast var under en lång period. Det blir även 

problematiskt när man tar hänsyn till tafonomi och kroppens nedbrytningsprocess i olika 

utrymmen. Kroppar som förmultnar i öppna utrymmen, exempelvis kistor, har en större 

tendens att förflytta sig (Duday 2009, s. 32ff.). Som diskuteras av Duday (2009) rör sig 

kroppen olika under förmultningsprocessen beroende på utrymme, förmultningshastighet 

samt vilken position den gravlagde placerats i. På grund av dessa faktorer kan datering baserat 
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på armställningar vara problematiskt och bör kompletteras med exempelvis dateringsbara 

gravgåvor och kistor samt 14C-datering (Duday 2009, s. 32f). 

 

Då individ 299s överkropp saknades vid utgrävningen kan det tyda på att den har grävts bort 

vid senare gravläggningar, vilket i sig skulle kunna tyda på att det är en tidigare gravläggning. 

Det mest troliga är att gravarna har varit markerade på något sätt och finns det en stående 

markering så är det osannolikt att man gräver en ny grav precis där. Om man tänker utifrån 

”mannaminne” borde de ha tagit minst 100 år eller mer innan man gräver på exakt samma 

ställe. Att benen till viss del är fragmenterade styrker även detta då de lätt kan ha blivit 

skadade när man grävt i närheten av individen. Som presenteras i appendix 9.2.1. och 9.2.2. 

ligger individerna nära varandra på kyrkogården.  

 

De två individer som visar förändringar associerade till tuberkulos varierar mycket från 

varandra, en äldre kvinna från kyrkogårdens tidigaste period med läkta skador och en ung 

man med möjlig aktiv sjukdom från en senare period. Skulle man okällkritiskt titta på detta så 

skulle det kunna tolkas som att individer var friskare under 1100- och 1200-talen och att 

kvinnorna hade större överlevnadsförmåga än männen. Men slutsatser likt denna går inte att 

dra från en så pass liten population där de påverkade inte följer ett tillräckligt tydligt mönster. 

Enligt Roberts och Manchester (2010) är det främst barn som smittas och insjuknar i 

tuberkulos, en teori de lägger fram för detta är den stora mängd mjölk som barn konsumerar 

till skillnad från vuxna (Roberts & Manchester 2010, s. 186f). Opastöriserade mejeriprodukter 

kan sprida sjukdomen vidare från sjuka djur till människor. Den latenta sjukdomen kan följa 

med en från barndomen och sedan i vuxenålder, när individen är försvagad av olika 

anledningar så blir tuberkulosen aktiv (Roberts & Manchester 2010, s. 186f).  

 

Majoriteten av den tidigare forskningen gjord på tuberkulos gäller fallstudier. Æbelholt och 

S:t Jakob är undersökta populationer. Frekvensen för tuberkulos i Æbelholt materialet är 

0,4%, detta trots att majoriteten av de gravlagda på kyrkogården visar någon typ av patologisk 

förändring. Detta gör att denna undersökning blir desto viktigare då tuberkulos i S:t Jakobs 

materialet kommer upp i 0,6%, hade en osteolog medverkat vid utgrävningen hade troligtvis 

antalet bekräftade varit högre då man hade haft möjlighet att hitta avvikelser på andra 

element, som os costae och pleurapansar.  

 

Intensifieringen av andra sjukdomar som pesten under senare delen av medeltiden skulle 

kunna vara en anledning till varför få finns i den senare perioden och varför den unga mannen 
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inte överlevde, men sjukdomar som slår ut individer på ett par dagar syns inte i skelett och att 

hitta DNA att testa kan vara svårt och är kostsamt. Pesten diskuteras i Arcini (1999) som en 

bidragande faktor till en ökad mortalitet med få skeletala förändringar (se även osteologiska 

paradoxen). Pesten tros ha kommit till Lund 1349, ett tecken är den markanta ökning i 

själamässor som hölls i föregångaren till Lunds domkyrka (Arcini 1999, s. 156). En 

pestsmittad dör i de flesta fall inom en vecka, vissa varianter inom ett par timmar, en individ 

som då redan har ett nedsatt immunförsvar bör vara bland de första som avlider.  

 

Att undersöka ryggraden är inte det enda sättet att hitta tuberkulos i det osteologiska 

materialet, men det är ett snabbare och billigare alternativ. Tecken som pleurapansar 

upptäcks med största säkerhet vid utgrävning och upptagning, vilket gör det svårt att kunna 

specificera vid senare undersökningar. Även DNA-studier i alla dess former kan berätta 

oerhört mycket om sjukdomar, individens förutsättningar, bakgrund och migration som kan 

visa på förekomsten av tuberkulos på individ- och lokalnivå. För spridningen av tuberkulos är 

även strontiumanalyser en viktig komponent, individer med avvikande signaler till 

gravläggningsplatsen kan visa på rörelsemönster som öppnar upp för vidare spridning. Tyvärr 

är analyser som dessa inte ännu tillgängligt för alla. Det hade varit intressant att kunna gå 

tillbaka till det här materialet i framtiden när DNA-undersökningar är mer lättillgängliga och 

se hur många som missas på grund av att de dog för tidigt för att spåren ska synas i skelettet, 

kanske kan all forskning kring tuberkulos och dess mörkertal ifrågasättas när man kan finna 

spåren på andra sätt. På grund av kontamination är inte DNA-analyser helt säkra, ben som 

legat i samma jord som en smittad individ kan påverkas och absorbera ämnen som kan ge 

falska resultat. Dock visar de höga mortalitetssiffror som presenteras (2.2. tuberkulos) i 

kombination med morbiditetsfrekvenserna problematiken med att undersöka tuberkulos utan 

vidare kemiska studier. Den osteologiska undersökningen kan i nuläget istället ge ett underlag 

till vidare forskning.  

 

En tredjedel av världens befolkning idag bär på sjukdomen (WHO.int) och medeltidens siffror 

bör vara högre på grund av brist på moderna mediciner. Med trångboddhet, bristande hygien 

och en luftburen smittspridning var människor från alla samhällsklasser möjliga offer. Med 

dagens globalisering och resistenta bakterier kan detta även bli vår verklighet. Tuberkulos 

beskrivs som ”an equally efficient killer of men”, en titel som sjukdomen lär få behålla 

(Waldron 2009, s. 90). På grund av dess latenta tendens kan man förflytta sig över stora delar 

av världen innan den bryter ut och då kan människor som inte kommit i kontakt med 

sjukdomen innan riskera att bli smittade.  
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8. Slutsats 
Av 326 individer visade 2 stycken möjliga spår av tuberkulos, båda individerna hade 

ryggraden samt nedre extremiteterna påverkade. Individ 299 hade omfattande kotkollaps på 

T11-12 där vertebrae corpus nästan var borteroderad på T12. Då individen överlevt har 

ryggraden påbörjar reparationen, ventralt, dexter sida av T12 har en omfattande 

bennybildning som binder samman T11-12 samt har en ofärdig sammanväxning med L1. De 

erosiva förändringarna på os femur och os tibia visar få om inga tecken på bennybildnig.  

Individ 286 har erosiva förändringar på ett flertal vertebrae thoracale samt på proximal os 

femur, proximal och distal os tibia. Ventralt på flertalet corpus syns möjliga abscesser som 

kan kopplas till en pågående patologisk påverkan. Varken vertebrae eller de nedre 

extremiteter visar tecken på läkning. En alternativ diagnos är Scheuermans sjukdom som 

påverkar ryggraden hos unga män.  

 

Tuberkulos kan drabba vem som helst, ung eller gammal, fattig eller rik. Den höga frekvens 

av tuberkulos som finns i S:t Jakob materialet och dess spridning över tid visar att det har 

varit närvarande i Lund genom hela dess historia. Genom att kontrollera smittspridningen 

idag kan vi minska risken för att det ska bli ett samhällsproblem i Lund igen.  
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9. Appendix 
9.1. Ordlista  
Adult Vuxen 
Anterior Framsida  
Antroponos Sjukdom som sprids från 

människa till djur 

Asymtomatisk Utan symptom  

Distalt Längst ifrån kroppens 
centrum 

Juvenil Barn 
Latent Vilande  
Morbiditet Sjuklighet 
Mortalitet  Dödlighet 
Proximalt Närmast kroppens centrum 

Ventralt Riktning mot magen 

Zoonos sjukdom som sprids från djur 
till människa 
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9.2. Kartor  
9.2.1. 299 

Pil markerar.  
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9.2.2. 286 

Pil markerar.  
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9.3. Databas  
Teckenförklaring  
9 = ej möjligt med bedömning  
0 = finns ej närvarande  
1 = finns närvarande  
 

  

Tuberkulos 

Spinal: nedbrytning av 
kotkropp, ingen 
benförnye lse och 
ankylos, kollaps och 
rundad rygg  

Extra -spinal: 
singelplacerad 
bennedbrytning utan 
tecken på ny benvävnad 

Svullna fal anger 

Plack på revben  

Tuberculous arthritis: 
singelplacerad ledfusion 
m

ed lite eller ingen 
nybildning 

K
ön 

A
dult/Juvenil 

Bevaring 

Ö
vrigt 

1 9 0 9 9 9 9 9 adult 

skalltak, fragment 
av epifyser, 
diafyser, vertebrae   

2 0 0 9 9 9 9 juvenil juvenil fragment   

3 0 0 0 0 9 0 kvinna adult 

välbevarat, 
kompletta ben och 
skalltak intakt, 
mandibula och 
maxillare finns  

samma grav 
som 4 

4 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 5 rörben, 1 illium   

5 0 0 0 0 9   man adult 
välbevarad, mesta 
finns   

6 9 9 0 9 9 9 juvenil juvenil 
välbevarad, även 
epifyser   

7 0 0 0 0 9 0 juvenil juvenil 

fragment, några 
tänder, vertebrae 
cervicale   

8 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
fragment, många 
delar   

9 0 0 0 0 9 0 man adult välbevarad   

10 0 0 0 9 9 0 man adult hela men få ben   

11 0 0 0 9 9 0 man adult välbevarad 

koturholkningar 
på  
cervicale, 
thoracale,  
lumbale, 
lipping  
sammanväxta  
lumbale 

12 0 0 0 0 9 0 kvinna adult välbevarad   

13 0 0 0 9 9 0 juvenil juvenil 
skadad men med 
många delar kvar   

14 0 0 0 9 9 0 juvenil juvenil fragmenterat   

15                   saknas  
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16 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil femur och ner   

17 9 9 9 9 9 9 9 adult 
enstaka rör och 
fotben   

18 9 9 9 9 9 9 9 adult 
fragmentariskt, 
femur och ner 

avvikande 
metatarsal, 
benpåbyggnad 

19 9 9 9 9 9 9 9 adult 
enstaka rör och 
fotben   

20 0 0 0 9 9 0 9 adult 

fragment från hela 
kroppen, mandibula 
intakt   

21 9 9 9 0 9 9 juvenil juvenil 
välbevarat, saknar 
falang   

22 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil rörben och skalltak   

23 9 9 9 0 9 9 juvenil juvenil relativt komplett   

24 9 9 9 0 9 9 kvinna adult 

fragmenterat, delar 
från hela kroppen 
finns   

25 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil rörben, småben   

26 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 

kompletta ben från 
olika delar av 
kroppen, inte många 
ben   

27 0 0 0 9 9 0 kvinna adult relativt komplett   

28 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil rörben + småben   

29 0 0 0 0 9 0 kvinna adult relativt komplett   

30 9 9 9 9 9 0 9 adult 
2 långa rörben, 
flisor   

31 0 9 0 0 9 0 kvinna adult 
Flisor och fragment 
från olika ben    

32 0 9 0 0 9 0 juvenil juvenil Överkropp   

33 9 9 9 9 9 9 9 adult Tibia och tarsal   

34 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
Fragmenterat, delar 
från hela kroppen   

35 9 9 9 9 9 9 9 adult 
1 tibia, 1 fibula, 
calcaneus   

36 9 9 0 9 9 9 juvenil juvenil Hela men få ben    

37 9 9 9 9 9 9 man adult 
Delar från olika 
delar av kroppen   

38 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil femur och ner   
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39 9 9 9 9 9 9 9 adult Humerus, scapula   

40 0 0 0 0 9 0 man adult Komplett   

41 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil Tibia   

42 0 0 9 9 9 9 9 adult Thoracal 5st   

43 9 9 9 9 9 9 9 adult Tibia och tarsal   

44 0 0 0 0 9 0 man? adult relativt komplett   

45 0 0 9 0 9 0 man adult främst kotor   

46 9 9 9 9 9 9 9 adult 1 femur, 1 tibia   

47 9 9 0 9 9 9 9 adult femur och ner   
48 9 9 0 9 9 9 9 adult femur och ner   

49 9 9 0 9 9 9 juvenil juvenil fragmenterat   

50 0 0 0 0 9 0 man adult relativt komplett   

51 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil delad   

52 9 9 9 9 9 9 9 adult fragment    

53 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil fragment   

54 9 9 0 9 9 0 kvinna adult nedre extremiteterna   

55 0 0 9 9 9   juvenil juvenil 
Fragmenterat, delar 
från hela kroppen   

56 9 9 9 9 9 9 9 adult delar av scapula   

57 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil skallfragment 
käke från annan 
individ 

58 0 0 0 0 9 0 kvinna adult 
delar från hela 
kroppen   

59 9 9 0 9 9 0 man adult 
delar från hela 
kroppen   

60 0 0 0 0 9 0 kvinna adult 
delar från hela 
kroppen   

61 0 0 0 0 9 0 man adult 
delar från hela 
kroppen 

patologier på 
kotorna  

62 9 9 9 9 9 9 9 adult tibia, fibula   

63 9 9 0 9 9 0 kvinna adult bäcken, neråt   

64 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil underkropp   

65 0 0 0 0 9 0 man adult 
delar från hela 
kroppen   

66 9 9 0 9 9 0 9 adult underkropp   

67 9 9 9 0 9 9 juvenil juvenil 
delar från hela 
kroppen   

68 0 0 0 0 9 0 kvinna adult Komplett   



 36 

69 9 9 0 9 9 0 kvinna adult 
Delar från olika 
delar av kroppen   

70 0 0 0 0 9 0 kvinna adult 
Delar från olika 
delar av kroppen   

71 0 0 0 0 9 0 kvinna adult relativt komplett   
72 9 9 9 9 9 9 9 adult benfragment   

73 0 0 0 9 9 0 man adult 
delar från hela 
kroppen   

74 0 0 0 9 9 0 man adult 
delar från hela 
kroppen   

75 9 9 9 9 9 9 9 adult tåfragment   

76 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
Fragmenterat, delar 
från hela kroppen   

77 0 0 0 9 9 0 man adult 
fragment från 
överkroppen   

78 0 0 0 9 9 0 kvinna adult 
ben från hela 
kroppen 

troligtvis minst 
2 individer, 
ryggrad ca 4 år, 
resten ca 25år  

79 0 0 0 9 9 0 kvinna adult thorax och neråt   

80 0 0 0 9 9 0 kvinna adult thorax    

81 9 9 9 9 9 9 9 adult underkropp   

82 0 0 9 9 9 9 juvenil juvenil 
fragment från hela 
kroppen    

83 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil rörben och scapula   
84 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil rörben och smådelar   

85 0 0 0 9 9 0 kvinna adult 
delar från hela 
kroppen   

86 9 9 0 9 0 0 9 adult 

Femur, del av 
bäcken, några 
fingrar och tår  

Enormt Femur, 
med enorma 
muskelfästen, 
artros med 
eburnation  

87 9 9 9 9 9 9 9 9 

två individer, ett 
vuxencranie och 
spädbarns ben   

88 9 9 9 9 9 9 9 adult 

hela ben men 
könsindikatorer 
saknas   

89 9 9 9 9 9 9 9 adult småfragment   
90 9 9 0 9 9 9 kvinna adult fragment   

91 0 0 0 0 9 0 kvinna adult 

komplett ryggrad, 
relativt kompletta 
andra delar   

92 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
delar av rörben och 
större ben   

93 9 9 0 9 9 0 man? adult 

delar från hela 
kroppen, inget 
bäcken   

94 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
fragment från delar 
av kroppen   



 37 

95 0 0 0 9 9 0 kvinna adult 
fragment från delar 
av kroppen   

96 9 9 9 9 9 9 9 adult 
1 femur, halv tibia, 
del av fibula   

97 0 0 0 0 9 0 juvenil juvenil 
välbevarad och 
relativt komplett   

98 0 0 0 0 9 0 juvenil juvenil 
välbevarad och 
relativt komplett   

99 9 9 0 9 9 0 9 adult ett underben   

100 0 0 0 0 9 0 man adult 

artros i höftlederna. 
lipping längs större 
delen av kotpelaren. 
De flesta ben finns   

101 0 0 0 0 9 0 man adult 

stor del av kroppen 
finns, möjlig 
skoliosförändring   

102 0 0 0 0 9 0 man adult 
fragmenterad men 
komplett.  

könsbedömning 
gjord utifrån 
käken 

103 0 0 0 0 9 0 man adult 
delar av nedre 
halvan av kroppen   

104 0 0 0 0 9 0 kvinna adult ryggrad och neråt    

105 0 0 0 0 9 0 kvinna adult 
delar från hela 
kroppen   

106 0 0 0 0 9 0 man adult 
delar från hela 
kroppen   

107 9 9 9 9 9 9 9 adult 
delar av överarm 
och scapula   

108 0 0 0 0 9 0 kvinna adult 

delar av hela 
kroppen, relativt 
komplett 

halvfuserad 
kam på ilium 

109 9 9 9 9 9 9 9 adult delar av rörben    

110 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
delar av hela 
kroppen   

111 9 9 9 9 9 9 9 adult 
fragment från hela 
kroppen   

112 0 0 0 0 9 0 9 adult 

delar av hela 
kroppen, bäcken och 
kranium saknas   

113 0 9 0 9 9 0 9 adult delar av underbenen   

114 0 0 0 0 9   man? adult 
kranium saknas, 
resten finns i delar   

115 0 0 0 0 9 0 kvinna adult 
delar från hela 
kroppen   

116 0 0 0 0 9 0 man? adult 
delar av 
underkroppen   

117 9 9 0 9 9 9 9 adult delar av underbenen   

118 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
fragment från hela 
kroppen   

119 0 0 0 0 9 9 kvinna adult 
underkropp samt 
kotor 

förändring på 
facies 
auricularis 

120 0 0 0 0 9 0 kvinna adult fragment fr 
minst 2 i 
graven, ett barn 

121 9 9 9 9 9 9 9 adult 
en överarm med 
scapula   

122 0 0 0 0 9 0 kvinna adult 
delar från 
underkropp   

123 0 0 0 0 9 0 kvinna adult överkropp 
minst 2 i 
graven, ett barn 

124 0 0 0 0 9 0 kvinna adult hela kroppen   
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125 9 9 9 9 9 9 kvinna adult huvud + arm 

kön utifrån 
nuccalis, 
mastoideus och 
orbitalia, 
tandlossning 

126 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil underkropp 
vitaminbrist, 
böjd femur 

127 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil underkropp   

128 9 9 9 9 9 9 kvinna adult 
hela kroppen, 
fragment   

129 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
mandibula + 
fragment   

130 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
hela kroppen, 
fragment   

131 0 0 0 0 9 0 kvinna adult hela kroppen   

132 0 0 0 0 9 0 man adult 
kompletta ben, hela 
kroppen   

133 9 9 9   9 9 juvenil juvenil fragment   
134 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil fragment   

135 0 0 0 0 9 0 man adult 
hela ben, från hela 
kroppen   

136 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil hela kroppen   
137 9 9 9 9 9 9 9 adult underben   

138 0 0 0 0 9 0 man adult 
fragment från 
underkroppen   

139 0 9 9 0 9 0 juvenil juvenil 
väldigt 
fragmenterad   

140 0 9 0 0 9 0 juvenil juvenil fragment   

141                 saknas   

142 9 9 9 9 9 9 9 adult en fot   

143 0 0 0 0 9 0 man adult 

bäcken saknas, 
annars finns de 
mesta 

trauma på 
kranium 

144 9 9 0 9 9 0 9 adult Två tibia, en fibula 

Troligtvis 
fortsättning på 
individ 86. 
Artros på båda 
tibia  

145 0 0 0 0 9 0 man adult hela kroppen   

146 0 0 0 0 9 0 kvinna adult 
delar av 
underkroppen   

147 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
skallfragment, 
rörben   

148 0 0 0 0 9 0 juvenil juvenil 
delar av hela 
kroppen   

149 0 0 0 0 9 0 man? adult 
fragment, hela 
kroppen   

150 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
delar av hela 
kroppen   

151 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
delar av hela 
kroppen   

152 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
ett rörben med 
småbitar   

153 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil smådelar   
154 9 9 0 9 9 9 9 adult delar av rörben   

155 0 0 0 9 9 0 kvinna adult 
fragment från hela 
kroppen   

156 0 0 0 9 9 0 kvinna adult kotor och neråt  
157 0 0 0 9 9 0 kvinna adult hela kroppen   
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158 9 9 0 9 9 0 9 adult underben   

159 9 9 0 9 9 9 9 adult underben 
ytförändring, 
distal femur 

160 0 0 0 9 9 0 9 adult 
delar från hela 
kroppen 

ytförändring C, 
möjlig fraktur i 
parietalesuturen 

161 0 0 0 0 9 0 juvenil juvenil 
delar av hela 
kroppen   

162 0 0 0 0 9 0 juvenil juvenil 
delar från hela 
kroppen   

163 0 0 0 9 9 0 man adult 
stora hela ben från 
hela kroppen   

164 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil ett ben   

165 9 9 9 9 9 9 man adult 

kranium samt 
överkropp, endast c 
kotor och överarmar   

166 9 9 0 9 9 0 9 adult femur och ner   
167 9 9 0 9 9 0 kvinna adult bäcken och ner   

168 9 9 0 9 9 0 kvinna adult 
Delar från hela 
kroppen   

169 9 9 9 9 9 9 9 adult 
Delar från hela 
kroppen   

170 0 0 0 9 9 0 kvinna adult 
delar från hela 
kroppen   

171 9 0 9 9 9 9 juvenil juvenil 
Delar från hela 
kroppen   

172 0 0 9 0 0 9 juvenil juvenil 
Delar från hela 
kroppen ett revben    

173 9 9 0 9 9 0 kvinna adult 
Delar från hela 
kroppen 

Huvud säger 
man, bäcken 
säger kvinna  

174 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
Delar av rörben och 
bäcken    

175 0 0 0 0 9 0 kvinna adult 

Helt calvarium, 
delar av resten av 
kroppen    

176 0 0 9 9 9 9 9 adult Kotor   

177 0 0 0 0 9 0 kvinna adult 
Delar av hela 
kroppen   

178 9 9 9 9 9 9 9 adult En fot   

179 0 0 0 9 9 0 kvinna adult Komplett   

180 0 0 0 9 9 0 kvinna? adult 
Delar från hela 
kroppen, hela ben    

181 9 9 9 0 9 9 juvenil juvenil Rörben    

182 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
delar från hela 
kroppen   

183 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil Skalltak   

184 0 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
Delar från hela 
kroppen    

185 9 9 0 9 9 0 kvinna adult Bäcken neråt    
186 0 0 0 0 9 0 kvinna adult kotor neråt   

187 0 0 9 9 9 9 9 adult 

2 Humerus, bit av 
en radius, en ulna, 
kotor    

188 0 0 9 9 9 0 juvenil juvenil kotor och ner   
189 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil skallfragment   

190 0 0 0 0 9 0 kvinna adult 
fragment från hela 
kroppen   
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191 0 0 0 9 9 0 juvenil juvenil 
delar från hela 
kroppen   

192 0 0 0 0 9 0 9 adult 

en arm, scapula och 
några lumbal och 
thoracal kotor   

193 0 0 0 9 9 0 kvinna adult 
delar från hela 
kroppen 

förlängda leder 
i caput femori 
och humerus 

194 0 0 0 9 9 0 kvinna adult 
extraspinalt, 
kranium saknas   

195 9 9 9 9 9 9 9 adult 
del av scapula och 
humerus   

196 0 0 9 9 9 9 man adult 
överkropp med 
skalle kön av käke 

197 9 9 9 9 9 9 9 adult delar av en arm   

198 9 9 0 9 9 0 9 adult 
ett dex ben och delar 
av ett finger   

199 9 9 0 9 9 0 9 adult ett underben   

200 9 9 9 0 9 9 juvenil juvenil 

fragment från kotor 
och uppåt, med 
kranium   

201 0 0 0 9 9 0 kvinna adult 

delar från hela 
kroppen, komplett 
calvarium - ansikte  

rejäla 
muskelfästen 
på rörbenen 

202 0 0 0 9 9 0 kvinna adult mellankropp   

203 9 9 0 9 9 0 9 adult underben   

204 9 9 9 9 9 9 9 adult två fötter   

205 9 0 1 0 9 0 9 adult två kotor, rörben 

erosiv yta på 
sin femur, prox 
och dist 

206 9 9 9 9 ? 9 9 adult revben   

207 0 0 0 9 9 0 9 adult delar från överkropp 

inga primära 
eller sekundära 
karaktärer 

208 0 0 9 0 9 9 juvenil juvenil 

Inga ledändar, 
rörben och kranium, 
bäcken    

209 0 0 0 9 9 0 man adult 
Några lumbal och 
neråt   

210 0 0 0 9 9 0 kvinna? adult Thoracal och uppåt fuc- 

211 9 9 0 9 9 0 9 adult 
I tibia och neråt, 2 
fötter   

212 9 9 0 9 9 9 9 adult 
2 underben, inga 
fötter   

213 9 9 9 9 0 9 9 adult 
Sin scapula, 4 
revben    

214 9 9 9 9 9 9 9 adult 2 fötter   

215 0 0 0 0 9 0 kvinna adult 

Komplett kranium, 
delar från resten av 
kroppen    

216 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
Skallfragment, 
några cervical    

217 0 0 9 9 9 9 juvenil juvenil 
Delar från hela 
kroppen   

218 9 9 9 9   9 juvenil juvenil 
Fragment från hela 
kroppen   

219 9 9 9 9 9 9 9 9 Överkroppsfragment   
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220 9 9 9 9 9 9 9 adult 
Lateral scapula, 
prox humerus   

221 9 9 0 9 9 9 9 adult 
Ett ben, tibia och 
neråt    

222 0 0 0 0 9 0 kvinna adult 
Delar av hela 
kroppen    

223 9 0 9 9 9 9 juvenil juvenil 
Fragment från hela 
kroppen   

224 0 0 0 9 9 0 kvinna adult Delar av överkropp   

225 0 0 0 0 9 0 man adult 
delar från hela 
kroppen fuc- 

226 9 9 0 9 9 0 9 adult 
M Femur och neråt, 
ett ben    

227 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
Medial Femur, tibia 
och fibula   

228 9 9 0 9 9 0 9 adult Två underben    

229 9 9 9 9 9 9 9 adult 
Fot och tåben från 
en fot    

230 9 9 9 9 9 9 9 adult En fot med tibia 

avvikande 
falang 3 på 
stortå 

231 0 0 9 9 9 9 juvenil juvenil 
Delar från hela 
kroppen    

232 9 9 0 9 9 0 9 adult Två underben    

233 0 0 0 0 9 0 man adult 
Ben från hela 
kroppen    

234 9 9 9 0 9 9 juvenil juvenil 

Skallfragment, prox 
Ulna, 1 Falang, 
kotfragment    

235 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 

Skallfragment, 
scapula, ulna, 
fragment av 
cervicale, humerus    

236 0 0 0 0 9 0 9 adult 
Kranium, kotor, 
clavicula, scapula  

Periapical 
abcess på m1 
man, det o sin  

237 9 9 9 9 9 9 9 adult 
Humerus, ulna, 3 
cervical, scapula    

238 9 9 0 9 9 9 9 adult Två femur   

239 0 0 9 9 9 9 man adult 
Skall fragment och 
några cervicale    

240 9 9 0 9 9 0 9 adult En Femur, prox tibia   
241 0 0 0 9 9 0 kvinna adult Bäcken, uppåt    

242 0 0 0 9 9 0 kvinna? adult 
Bäcken och neråt, 2 
kotor    

243 9 9 9 9 9 9 9 adult Två fötter    

244 9 9 9 9 9 9 9 adult 
Två fötter plus ett 
skallbensfragment    

245 0 0 0 9 9 0 kvinna adult 

Komplett skalltak, 
resten av kroppen i 
fragment    

246 9 9 0 9 9 0 9 adult 
Ett ben, femur och 
ner    

247 9 9 0 9 9 0 man adult 
Bäcken neråt, 2 
lumbal  

knäledsartros, 
sin 

248 9 9 9 9 9 9 9 adult 
Skallfragment, 4 
kotor, Thoracal    
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249 9 9 9 9 0 9 9 adult 
Skallfragment, 2 
revben    

250 9 9 9 9 9 9 9 adult 

Kotkroppar saknas, 
kotor, ulna, 
rörbensfragment    

251 0 0 0 9 9 0 kvinna adult Cervicale och neråt    

252 9 9 9 0 9 9 juvenil juvenil 

Rörben, bäcken, 2 
kotor, falanger, 
calcaneus     

253 0 0 0 9 9 0 man adult 
blandat i fragment, 
inget kranium    

254 9 9 9 9 9 9 9 adult En fot    
255 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil Två rörben    

256 9 9 9 9 9 9 9 adult Två fötter    

257 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
Fragment från olika 
delar    

258 0 0 0 0 9 0 kvinna adult 
Delar från hela 
kroppen  

Kota med hål 
igenom 
kotkroppen  

259 0 0 0 0 9 0 juvenil juvenil 

Överkropp 
komplett, saknar 
delar av underkropp    

260 9 9 0 9 9 0 9 adult 

Tibia, fibula, 
calcaneus och talas 
sin   

261 0 0 9 0 9 9 man adult Överkropp    
262 9 9 0 9 9 0 9 adult Två underben    

263 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
Komplett + tåben 
från vuxen  

Minst 2 
individer i 
påsen  

264 9 9 9 0 9 9 juvenil juvenil 
Delar från hela 
kroppen    

265 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 3 rörben   

266 0 0 1 0 9 1 kvinna adult 
Delar från hela 
kroppen  

Erosiva 
förändringar på 
Femur prox och 
dist, axis.  

267 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil Bäcken neråt    

268 9 9 0 9 9 0 juvenil juvenil Femur ner Stora ben  
269 0 0 0 9 9 0 kvinna adult Kotor neråt   
270 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil Rörben och ledändar    
271 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil Rörbenfragment    

272 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
fragment från hela 
kroppen   

273 0 0 0 0 9 0 kvinna adult Relativt komplett    
274 0 0 9 9 9 0 kvinna? adult Överkropp   

275 0 0 9 9 9 9 kvinna adult 
Delar från hela 
kroppen  

Delar fuc-, 
andra fui 

276 9 9 0 9 9 0 9 adult Underben    
277 9 9 0 9 9 0 9 adult Ett underben    
278 0 0 0 9 9 0 9 adult Kotor neråt   
279 9 9 0 9 9 0 9 adult Underkropp    

280 9 9 0 9 9 0 9 adult 
Femur, tibia, fibula, 
calcaneus, fotben   

281 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
Rörben, bäcken, 
scapula    
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282 0 0 0 9 9 0 kvinna adult 
Kotor, bäcken, 
scapula, fingerben    

283 9 9 0 9 9 0 kvinna adult 
Delar från hela 
kroppen    

284 0 0 9 9 9 9 juvenil juvenil 
Delar frön hela 
kroppen    

285 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
Delar från hela 
kroppen    

286 * 1 0 9 9 0 man adult Relativt komplett  

Fuc-, böjning i 
ryggen, möjlig 
aktiv tbc 

287 9 9 0 9 9 0 9 adult 2 underben    

288 9 9 9 0 0 9 9 adult 
Humerus, radius, 1 
revben, Falang    

289 0 0 0 9 9 0 man adult 
Kranium saknas, 
mycket annat finns    

290 0 0 9 9 0 9 juvenil juvenil 

Calvarium,14 kotor, 
4 revben, Humerus, 
radius, ulna, 1 ilium,     

291 0 0 0 9 9 0 kvinna adult 

Kranium saknas, 
finns delar från 
resten     

292 0 0 9 9 9 9 9 9 7 kotor 
Inte fullväxta, 
men fuserade  

293 9 9 0 9 9 0 man adult 
Femur, tibia, fotben, 
bäcken    

294 0 0 0 9 9 9 juvenil juvenil 

Viceralkranium 
komplett, hela ben 
från resten av 
kroppen  

Pm2 sin, sitter 
på fel håll  

295 0 0 0 0 9 0 kvinna adult 
Delar från hela 
kroppen    

296 9 9 0 9 9 0 9 adult 
Rörben, scapula, 
fötter   

297 0 0 0 0 9 0 man adult Komplett 
avvikande på 
occipitale 

298 0 0 0 9 9 0 kvinna adult 
Lumbalkotor och 
neråt    

299 1 1 1 9 9 0 kvinna? adult 
Kotor, Femur, tibia, 
bäcken, fot  

Fåtal 
kollapsade 
kotor, rejäl 
ombildning 
runt om, 
möjligen vikt 
på 2 ställen, 
saknar dock 
förändringar på 
övre ledytor, 
ytförändringar 
anteriort på 
tibia sin, samt 
ytförändringar i 
höfthålan.   

300 9 9 0 9 9 0 9 adult Tibia och neråt    

301 0 0 0 0 9 0 man adult 
Komplett, helt 
kranium   

302 9 9 9 9 9 9 9 adult Dist hum, prox ulna   

303 0 0 0 9 9 0 kvinna adult 
Delar från hela 
kroppen    

304 9 9 9 9 9 9 man adult Överkropp   
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305 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil 
Fragment från hela 
kroppen   

306 9 9 0 9 9 0 9 adult Ett ben    
307 0 0 0 9 9 0 man adult Lumbal neråt  Fuc-, Femur  
308 9 9 0 9 9 0 9 adult Tibia och neråt   

309 9 9 0 9 9 9 9 adult Femur ner    

310 9 9 0 9 9 0 9 adult Tibia ner    

311 9 9 0 9 9 0 9 adult 
Huvuddelar, lumbal, 
bäcken, småben    

312 9 9 9 9 9 9 9 adult Tibia, fibula, fot   
313 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil Rörben, bäcken    
314 9 9 0 9 9 0 man adult Bäcken, Femur, tår    

315                   Saknas 

316 0 0 0 9 9 0 man adult 
delar från hela 
kroppen 

Tänder tyder på 
21+, de flesta 
ben ej fuserade 

317 0 0 0 9 9 0 man adult 
delar från hela 
kroppen   

318 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil Rörben   

319 0 0 0 9 9 0 9 adult lumbal neråt  

Tafonomi 
försvårar 
bedömning av 
ledändar  

320 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil Rörben bäcken   

321 0 0 0 9 9 0 man adult lumbal neråt  

Allvarlig artros 
prox fem dex, 
acetabulum sin 

322 0 0 0 9 9 0 man adult hela kroppen 
Barn kranium 
med  

323 9 9 9 9 9 9 man adult 
Kranium utan 
viceral    

324 0 0 0 9 9 0 kvinna adult Kotor neråt   

325 9 9 9 9 9 9 9 adult 

Skallfragment, 
Humerus med 
fastväxt prox ulna o 
radius  Fraktur?  

326 9 9 9 9 9 9 juvenil juvenil Rörben    
 


