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STRIDSSKADOR OCH SJUKDOMAR 

PÅ SKELETTFYND FRÅN KUNGÄLV 

Av Björn Tengroth och Thord Lewin 

I samband med utgrävningar av rester efter den medeltida 
staden Kungahälla på Kastellgården i Ytterby socken, Bohuslän, 
under åren 1953, 1954 och 1958 tillvaratogs skelettmaterial, här
rörande från inalles 77 individer. Detta material har undersökts 
vid Anatomiska Institutionen i Göteborg, och 1953 års material 
har tidigare publicerats av Björn Tengroth och Åke B. Löfgren.1 

Under sommaren 1953 företogs undersökningar inom den s. k. 
Tomtflaten, elt område beläget mellan Klosterkullen i norr och 
Nordre älv i söder.2 Därvid påträffades byggnadslämningar, tro
ligen härrörande från Kungahällas cistercienserkloster. I samband 
med denna utgrävning tillvaratogs skelettdelar från 25 individer, 
begravda dels inom klosterkyrkan, dels söder och väster om 
denna. 

Följande sommar utfördes en noggrannare undersökning av en 
redan 1953 påträffad byggnadsgrund inom utgrävningsområdets 
södra del. Därvid tillvaralogs skelettdelar från sammanlagt 49 
individer. 

Sommaren 1958 företogs en mindre grävning inom ett område 
öster om Kastellegårdens ladugård, där en ekonomibyggnad skulle 
uppföras. Därvid framkom skelettdelar från 3 individer.3 

De skelett som påträffades sommaren 1953 var relativt väl be
varade och har därför i stor utsträckning kunnat undersökas an-

1 B. Tengroth och A. B. Löfgren, Odontologisk Tidskrift, Vol. 63, No. 3, 
1955. 

2 Jfr Nils Lagerholm, Kungahälla. Bedogörelse för bcbyggelseundersök-
ningar inom Kastdlegården, Ytterby socken, Bohuslän, under åren 1953— 
1958. Fornvännen 1959, sid. 137—143. 

3 Jfr grävningsledarens, fröken Kjerstin Overgaard, redogörelse i Antikva
riskt-topografiska arkivet, diarienummer 4894/58. 
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Fig, I. Skelett/gud från 1953 urs utgrävningar. Skelett
delarna deluis rubbade ur sitt unprungllga läge, i detta 
fall förmodligen i samband med den gräunimj som ut
förts, då man lagt ned dräneringsrör, som passerar över 
det ena av skeletten. — Skeletons found durin;/ excava
tions in 1953. The parts of the skeletons bud been 
dtsturbed »omewhat from their original position, in this 
case probably when the drnin ptpe» which pass ovcr 

one of the skeletons were laid down. 

tropologiskl, medan skeletten från de senare utgrävningarna en

dast i enstaka fall erbjudit fiir sådant studium användbart ma

terial.4 

4 En utförlig redogörelse för de antropologiska undersökningarna förvaras 
vid Anatomiska Institutionen i Göteborg, 
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Fig, 2. Kvinnosknlle med läkl huggskada. 
healed cut Injury. 

Skull of u luoman: 

övervägande antalet av de vid 1953 års grävningar tillvaratagna 
skeletten anträffades inom området närmast söder om klosterkyr
kan, några enstaka dock i gravar under kyrkans golv. Samtliga 
skelett var orienterade i väst-östlig riktning men påträffades på 
varierande djup, mellan 90 och 125 cm under markytan. Att be
stämma skelettens exakta läge i förhällande lill den medeltida 
marknivån är dock myckel svårt, då utgrävningsområdet i snart 
500 år odlats och skelettdelarna i samband därmed flera gänger 
rubbats (fig. 1). De i samband med 1954 ars grävningar tillvara
tagna skelettdelarna anträffades samtliga i den söder om kyrkan 
belägna byggnaden. Tyvärr var detta skelettmaterial i ett dåligt 
skick. En del av skadorna på skelettmaterialet torde ha uppstått 
genom jordbruksredskap. 

Materialet liar med hänsyn lill skelettens ftillständighet kunnat 
grupperas på följande sätt. Fyra skelelt är praktiskt tagel helt 
fullständiga. En grupp om 28 skelelt har i slorl sell intakta kra
nier. I de fall där kranium hell saknas, iir skeletten i Övrigt täm
ligen väl bevarade. Av en slörre grupp om 45 skelelt återstår 
endast fragment. 
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F-lg. 3. Dd av skalle au en man med kraftig huggskada 
i pannan. — Part of skull of a man; seuere cut injury 

on the forehead. 

Köns- och åldersfördelningen hos materialet framgår av nedan-
stående tabell. 

Ålder 
2—5 år Infantil I. 
5—12 år Infantil II. 
12—18 år Juvenil 
18—30 år Adult 
30—50 år Matur 
5 0 — . . år Senil 
Obestämd ålder 

Mai 

— 
— 

3 
15 
18 
3 
6 

Kvinna Obestämt 
— 

2 
2 
1 
1 
2 

16 

kön Summa 
0 
2 
7 

21 
20 

5 
22 

Summa 45 24 77 

180 



.STRIDSSKADOR O C H S J U K D O M A R PÄ S K E L E T T F Y N D 

F'ig. 4. Mansskalle med ett flertal smärre huggskador. — Skull of 
a man; several minor cut injuries. 

Stridsskador 

Stridsskador hör till det mera intressanta som man kan studera 
på skelettmaterial. Såsom Ingelmark visat,5 kan man av skeletten 
från korsbetningsgravarna vid Visby i många fall sluta sig till 
vilka vapen som brukats och i någon mån också rekonstruera det 
händelseförlopp, som lett till skadans uppkomst. 

På skallen av en kvinna, påträffad vid 1953 års grävningar i 
området kring kyrkan, finner man en stor defekt på huvudskålens 
vänstra sida. Det är mycket troligt, alt den har uppstått genom ett 
svärds- eller yxhugg, som har utdelats från en angripare som 
kommit rakt framifrån (fig. 2). Trots att större delen av hjässbe
net spräckts, har skadan ej varit dödande. Kanterna på defekten 
är nämligen jämnt avrundade, och en del benpålagringar runt om 
densamma tyder på att läkning pågått avsevärd tid och att kvin
nan sålunda överlevt skadan. 

5 B. E. Ingelmark, Om skeletlfynden frän korsbetningsgravarna vid Visby, 
Nord. Med. Tidskr. 15, 1938, sid. 841—846. 
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Fig. 5. Nedre delen am höger överarm uu en yngling, 
Huggskadan otsar ingen läkning. — 7'/ie lower part 
of the right upper arm of a youth. The cut injury 

shows no signs of huuiny bcaled. 

På en mansskalle Iran samma område finns i det närmaste mitt 
i pannbenet en stor bendefekt och en intryckning av benkammen 
Över höger öga I lig. 3). Skadan kan ha uppkommit genom etl slag 
med en klubba eller en stridsyxa men kan naturligtvis också vara 
följden av en olyckshändelse. Hela pannbenet liar spräckts; den 
breda öppningen visar även i detla fall en betydande läkning. Det 
är myckel troligt, atl skadan galt djupare in i ögonhålan, och 
säkerligen har den gell upphov lill en kraftig deformering, som 
kvarstått under individens återstående levnad. 

I elt tredje fall av skallskada rör det sig om en man i 30—40-
årsåldem (fig. 4), vilken under sitt liv fall minst tre huggskador 
i skallen, alla av mindre omfattning. De synes vara tillfogade med 
etl eggförsett föremål, som träffat skallen framifrån på dess 
vänstra sida. Det förefaller — liksom i del fiirst beskrivna fallet 
— som om vapnet förts med höger hand. Troligen har huggen ut
delats vid ett och samma tillfälle; de är nämligen parallella och 
har läkts i ungefär samma omfattning. Två av huggen har tagit 
relativt ytligt. Den tredje skadan visar en krakmandelslor ben-
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F'iy. 6. Stora tyfllitiska förändringar bos en mansskalle. Obser
vera den knappt 10-öresstora defekten (se äuen fig. 7). — Con-
»Iderable change» due to »gphilis in the skull of a man. Notlce 
the de feet about the size of a silver threepenng bit (ef. fig. 7). 

pålagring, som troligtvis utgöres av ell benfragment, som avskilts 
genom elt hugg och sedan läkt last alldeles intill den plats där 
hugget träffat. Denna typ av benpålagring har man funnit på lik
nande material Iran gravar inom Aehelholls kloster i Danmark. 

På etl överarmsben som tillhört en ung man ser man (fig. 5), 
all den nedre delen huggits tvärs av med något skarpeggal vapen. 
Av de skarpa kanterna framgår, att läkning icke ägt rum. Det är 
därför mycket troligt, alt döden följt myckel snart eller skadans 
tillfogande. Denna typ av skador strås ovan armbågen på höger 
arm är en typisk S. k. parerskada. Sannolikt liar mannen under 
strid blivit anfallen framifrån och för att skydda sitt huvud pare
rat med armen, som därvid träffats av hugget. 

lin skalle Iran utgrävningarna 1959 har alldeles ovanför näs
roten invid pannbenet cn ganska skarp fördjupning, troligen för
orsakad av elt spetsigt föremål, som trängt in rakt framifrån. Det 
iir möjligt, atl mannen träffats av en pil. Någon svårare skada 
har dock icke uppstått och en tydlig tendens lill läkning kan 
sparas. 
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Fig. 7. Insidan uv den i fig, 6 avbildade skallen med defekten. De radiärt ut
gående fårornu utgöra läkning. — Interiör of the skull with a defect shown 

in fig. 6. The radiating furrows are an indicution of heating. 

Sjukdomar 

Av sjukdomar, som lämnar spår på skelettmaterial, har särskilt 
en, nämligen syfilis, ur dateringssynpunkt ett visst intresse. Denna 
sjukdom skall enligt traditionen från Amerika ha kommit lill 
Gamla världen med Columbus sjömän. Den uppfattningen torde 
numera vara allmänt vedertagen, att sjukdomen fiir första gängen 
uppträdde under 1400-lalels sista år och under 1500-talet vann 
mer allmän spridning. Man bör alltså, när man finner en syfilitisk 
förändring på etl skelelt, kunna hävda, att begravningen ägt rum 
tidigast omkring är 1500. 

De syfilitiska benförändringarna uppträder i sjukdomens slut
stadium och är vanligtvis lokaliserade till skalllaket. Den behand
lingsmetod, som på den tiden var den gängse, bestod i att man med 
olika etsande salvor samt bly- och kvicksilverpreparat lokalt sökte 
komma åt sjukdomen. Denna metod har använts ända in i modern 
tid. 

På en mansskalle, som framgrävts i klosterkyrkans omedelbara 
närhet, har man funnit förändringar, som enligt anlitad expertis 
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Fig. 8. Korsben av kuinna i 35-års åldern med kraftigt nedslitna ledytor. Obser-
uera poroslteten och randpålagringarna. (Se äuen fig. 9). — Sacrum of a 35 
year old woman with very much worn joints. Notice the porosity and the 

additional layers (cf. fig. 9). 

torde vara av syfilitisk natur. Den yttre benytan är porös med ut
bredda benpålagringar och benförtunningar (fig. 6). Inom vänster 
hjässben syns ett nästan runt hål med ungefär 1 cm:s diameter. 
De omgivande kanterna är utomordentligt skarpa och förtunnade 
mot centrum (fig. 7). På insidan ser man runt om hålet en från 
kanten radiärt utgående teckning av åsar och fåror, tydande på 
en avancerad läkningsprocess. Denna trepanationsliknande skall
defekt kan mycket väl ha uppkommit genom att man använt 
etsande salvor. Man kan dock också tänka sig alt skrapjärn an
vänts. Denna skalle bör ha tillhört en man, som begravts tidigast 
omkring år 1500 och icke efter den tidpunkt då den aktuella be
gravningsplatsen upphörde att nyttjas. När så skedde har dock 
ännu icke kunnat fastställas. 

Även andra sjukdomar såsom tuberkulos, tumörer och led-
åkommor ger typiska förändringar på skelettet. I Vilh. Moller-
Christenscns bok om klostret i Aebelholt6 har således förutom 

8 V. Moller-Christcnsen, Bogen om Aebelholts kloster, Dansk Videnskabs 
Forlag, 1958. 
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Fig. 9. Femte ländkotiin av »amma individ som å 
fig. 8, Ledytorna på kotans nedre ledutskott. 
uilku ledar mot de d föregående fig, uisade ytor
na, uppvisar samma förändringar som pä kors-
benets leder. — The Sth lumbar vertebra from 
the sinne individual as in fig. 3. The joint sur
faces on the lower joint af the vertebra, forming 
the other purt of the joint shown in fig. 8. show 
the same change» as in the joints of the sueruni. 

lesioner på skeletten spåren efler olika sjukdomstillstånd myckel 
noggrant studerats och beskrivits. Detta material är så stort att 
bl. a. en systematisk undersökning över ryggradens förslitnings
tillstånd har kunnat genomföras.7 Ingelmark har genom denna 
undersökning kunnat påvisa sambandet mellan belastningen av-
ryggraden och förslitning av ryggens leder. Materialet I ran Kunga
hälla uppvisar samma typer av ledförändringar. Hos de adulla in
dividerna finner man dem i omkring en fjärdedel av fallen. Fig. 8 
och 9 visar sådana förändringar hos en kvinna i 35-årsåldern. 
Ledytorna har en kraftig porositet och runt deras kanter ser man 

7 B. E. Ingelmark, De funktionellt anatomiska förhållandena i ryggraden 
med särskild hänsyn lill dess småleder, Ada Univ. Gollioburgensis, 1956, 
Vol. LXII, sid. 1—4!S: densamme, Fnnction of and Pathological Changes in 
the Spinal Joints, Acta Anatomica 1959, Suppl. 36 pp. 12—60. 
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Fig. 10. Andni oeh tredje bind kol or nu av en 
adttlt man. Mellan dessa kotor avviker leden 
pu höger sida beträffande sin inställning, och 
i denna led framträder en begynnande ned
slitning. — The 2nd and 3nl lumbar ver-
tehrae of an uilult mun. The joint between 
these two uertehrae is displneed In the right 

and displag» signs of initial wear. 

bennybildning, s. k. randvulster. Detta är mycket typiskt för s. k. 
arthros eller nedsliten led. 

I några fall kan man t. o. m. direkt ange orsaken till en arthros. 
Hos cn adult man (fig. 10) ser man, alt leden på höger sida mellan 
andra och tredje ländkotan avviker beträffande sin inställning i 
vertikalplanet i förhållande till den på vänster sida. Här är led-
ylornas kanter jämna och fina, men på den högra är de ojämna 
lill följd av randpålagringar, säkerligen uppkomna genom alltför 
stor eller olämpligt fördelad belastning. Att felaktiga belastnings
förhållanden av leder kan ge lidig uppkomst av arthros är känt. 
Della visar även fjärde och femte ländkotan av en man i 30-års-
åldern. Denne har nämligen haft en s. k. spondylolys (fig. 11), ett 
tillstånd som innehar atl kotans hågparti med de nedre ledutskot-
len är skilt från de övre ledutskotten. Den största risken vid ett 
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Fig. 11. V. ländkotan au en man i 30 års ålder 
med cn s. k. spondylolys. På fjärde ländkotan 
kraftig ar tbros. — The 5th lumhar vertebra of a 
30 year old man with a spondylolysis. Pro-

nounced iirthrosis on the éth luinbar vertebra. 

sådant tillstånd är, alt kotan med spondylolysen och hela ovan
liggande kotpelare glider framåt och nedåt in i bäckenet med de
formering av landryggen och svåra ryggbesvär som följd. Inget ta
lar för att så har skett i detta fall, men på den ovanför liggande 
kotan har en kraftig arthros utvecklats, varför individen säkert 
halt påtagliga ryggbesvär redan i unga år. Nedslitningen är i detta 
fall förvisso en följd av den instabilitet, som spondylolysen skapat. 

Även extremiteternas leder uppvisar i en del fall förslitningstill-
sland men av betydligt mindre grad än ryggens småleder. Detta 
torde sammanhänga med att en stor del av de i materialet ingåen
de skeletten härrör från individer, som vid frånfället varit relativt 
unga. Gravare arthroser har ej hunnit utvecklas i extremiteternas 
stora leder. 

I intet fall har förändringar på skeletten, tydande på engelska 
sjukan eller rachifis, kunnat påvisas lika litet som spår av tumör
sjukdomar. Däremot uppvisar enstaka skelett smärre missbild-
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Fig. 12. Korsbenet av adult kvinna med ofull
ständig slutning av ryggmärgskanalen. — 
Sacrum of an adult woman with incomplete 

dosure of the spinal canal. 

ningar. I ett par fall föreligger således en ofullständig slutning av 
ryggmärgskanalen inom korsbenet (fig. 12). Dessa skelett upp
visar emellertid inga andra tecken på missbildningar, varför man 
kan förmoda, att det i dessa fall endast rört sig om en s. k. spina 
bifida occulta med en fullständig slutning av ryggmärgskanalen 
genom mjukvävnader. I så fall har dessa individer knappast haft 
några subjektiva besvär. 

Frånsett de ovan beskrivna stridsskadorna och skallen med 
syfilitiska förändringar synes detta skelettmaterial vad beträffar 
iakttagna sjukdomar icke skilja sig från vad man normalt finner 
hos nutida befolkning. På grund av Kungahälla-undersökningar
nas relativt ringa omfattning är det icke möjligt att på grundval 
av dessa göra välmotiverade statistiska sammanställningar röran
de den population som skeletten representerar. En fortsatt syste
matisk utgrävning med åtföljande osteoarkeologisk undersökning 
av ett större material skulle nian tvivel i likhet med gravunder -
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sökningarna vid Korsbelningen i Visby och inom Aebelholts 
kloster i Danmark kunna ge värdefulla upplysningar såväl för 
dateringen som ur medicinsk och kulturhistorisk synpunkt. 

SUMMARY 

Björn Tengrotli and T hord Lcwin: Injuries and Pathological 
Changes in the Skeletal Remains from the Excavations at 
the City of Kongahälla. 

The material investigatcd consists of skeletal remains of 77 individiials 
from lhe medieval city of Kongahälla. The excavations were made in 1953, 
1954 and 1958, and the skeletons were found in the immediate vicinity of 
the foundation walls of a cloister church (fig. II . 

I. Injuries. Four skulls have cut injuries which show different degrces 
of hcaling (fig. 2—4). Tbis indicales that the individiials have resisled the 
injuries and Ihat they have been treated for their wounds. One case of a 
cut injury to the upper arm of a young man seems lo be belong lo the 
group of parry injuries (fig. 5). The arm has been cut off by a single blow 
and as the cut surface does not show any sign of healing it is probable Ihal 
Ihis man died in a fighl. 

II. Pathological changes. The skull of a mature man shows lhe typical 
bony changes of syphilis (fig. 6—7). In the parietal bone there is a very 
regular dcfecl with sharp margins and signs of healing. Perhaps he has been 
treated for bis syphilitic lesions with a scraping-iron, but it is also possible 
Ihat he has been trcphincd because of mental disturbances caused by his 
syphilis. In lhe attempts lo date this skeletal material this case will of course 
be very important since we know that syphilis hardly existed in Europé 
before 1500. In addition to this case one can see many changes of a de-
generalive nalure in the joints (fig. 9—121. These changes are most con-
spicous and frcquent in lhe small joints of the spinal column. Thus they 
were found in about 1/4 of the cases in the spines of adults. 
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