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DE FØRSTE ROSKILDEDENSERE En demografisk analyse over Roskilde-egnens
befolkning omkring år 1000
Af Julie Nielsen

Arkæologi er en videnskab, der først og fremmest bygger på vores forfædres materielle levn, og hvad de kan fortælle om de menneskelige samfunds
udvikling. Men også mennesket selv kan blive et studieobjekt - i bogstaveligste forstand. Hvad kan de skeletter, der findes i jordfæstegrave under
udgravningerne, fortælle os. I dag er det muligt gennem analyser at få oplysninger om fortidens menneskers biologiske egenskaber som f.eks. alder,
køn, sygdomme og fysisk fremtoning. Tilsammen kan disse resultater give
os et indblik i vores forfædres aldersudvikling, kønsfordeling, levevilkår
mv. Denne artikel bygger på mit speciale fra Københavns Universitet i
2013, der ud fra studiet af skeletmaterialet belyser de demografiske forhold, som ses afspejlet i jordfæstegravene fra Roskilde og omegnens gravpladser og kirkegårde i sen vikingetid (slutningen af 900-årene og frem til
midten af 1000-årene). Netop i denne periode bliver de ældste byer, herunder Roskilde, grundlagt, og dermed udvikles en livs- og erhvervsform,
der må formodes at adskille sig væsentligt den landbrugskultur, der indtil
dette tidspunkt havde været enerådende i Danmark. Spørgsmålet er om
dette kan aflæses i skeletmaterialet.
Blandt de ældste byer finder man stiftsbyerne, og fra skriftlige kilder kendes foruden den ældste by, Ribe, til otte andre byer fra 1000-tallet: Hedeby/Slesvig, Århus, Aalborg, Viborg, Roskilde, Helsingborg og Lund. Dertil kommer møntslagningssteder som Slagelse og Ringsted og formentlig
også de byer langs den jyske østkyst, der fandt vej til Adam af Bremens
krønike omkring 1070. I alt kan 20 byer i det daværende danske område
henføres til perioden før 1200. De ældste bydannelser er typisk vokset
frem eller anlagt noget inde fra kysten i forbindelse med tingsteder, kongsgårde, bispesæder, klostre eller andre tidlige ’administrative centre’.
Roskilde kan føre sin historie 1000 år tilbage. Kongeligt anlagt har
byen tidligt markeret sig blandt de fremmeste i riget. Fra omkring 1020
var Roskilde bispesæde og dermed lærdomscentrum.

Foto modsatte side:
Grav A1861 fra Mysselhøjgård i Gl.
Lejre. I graven lå en kvinde på mellem
30 og 35 år der har været ca. 1,64 m
høj. På venstre ringfinger sad en spinkel
bronzering.
Foto: Julie Nielsen |
Roskilde Museum.
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Traditionelt er Roskildes opståen tilknyttet kongemagten. I Lejrekrønikken fra 1100-tallet gengives sagnet om kong Ro, der anlagde en by ved
fjordkysten, hvor der var en dejlig kilde. Byens navn blev derfor Roskilde.1
”Den største by er Roskilde - danernes kongesæde”. Med denne sætning
i Adam af Bremens værk om De Hamburgske Ærkebispers Historie fra o.
1070 træder Roskilde for alvor ind på scenen blandt 1000-tallets danske
bysamfund. Roskilde havde ifølge Adam af Bremen på dette tidspunkt en
næsten hundredeårig historie bag sig begyndende med gravlæggelsen af
Harald Blåtand i 980’erne i en kirke, som kongen selv havde ladet opføre
til den hellige Trefoldigheds ære.2 Undersøgelser i slutningen af 1800-tallet
under en del af domkirkens gulv viste imidlertid ingen spor af en trækirke,
men rester af to frådstensbygninger, hvoraf den yngste var en treskibet basilika fra ca. 1080. Den ældste bygningsrest har ikke kunnet rekonstrueres
og er ikke dateret nærmere end før 1080. Desuden er oplysningerne for
nylig gjort til genstand for en kritisk vurdering, hvor det sandsynliggøres,
at historien om kong Haralds begravelse i kirken i Roskilde er konstrueret
af hensyn til det kirkepolitiske magtspil i samtiden og derfor ikke uden
videre kan betragtes som historiske kendsgerninger.3
Roskildes fremvækst kan således først med sikkerhed henlægges til
begyndelsen af 1000-tallet. På dette tidspunkt vides det, at byen har en
biskop - bisp Gerbrand i 1022 - samt Knud den Stores mønter med Roskildes navn.
Indenfor middelalderbyens rammer kendes nu til fund fra flere perioder af oldtiden, men trods de ovennævnte omfattende udgravninger er
vikingetiden før år 1000 kun repræsenteret ved en håndfuld metalgenstande, der er fremkommet spredt indenfor byområdet. Hertil kommer et fåtal
af andre fundgenstande, der kendes fra perioden, såsom trelags enkeltkamme af tak og ben, koniske tenvægte af brændt ler, genstande af klæbersten
samt østersøkeramik. Der er imidlertid tale om typer, som forekommer på
begge sider af år 1000. I Roskilde savnes derfor til stadighed udgravninger med uforstyrrede, fundførende lag, der samtidig indeholder velbevaret
træ til præcis dendrodatering,4 dvs. datering baseret på studiet af træernes
årringe.
Karakteristisk for den tidlige middelalders store byer er, at de opdeles
i mange sogne med forholdsvis små kirker. Antallet af kirker bestemmes
ikke kun ud fra byens befolkningstal, men kunne også, som det formo-
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dentlig er tilfældet i Roskilde, være afhængig af stormænds behov og ønske
om at udvise magt og kapital, hvilket kunne udmønte sig i kirkebyggeri.
Roskilde opdeltes i 14 sogne, og generelt kendes faste sognegrænser fra
1100-tallets begyndelse i forbindelse med indførelse af tiendebetaling. Ved
den geografiske opdeling sikrede man sig tiendebetaling fra alle i sognet
og tillige, at ingen betalte til to sogne. Roskildes sogne kendes fra en liste
over byens kirker fra 1500-tallet. Af de oprindeligt 14 kirker i Roskilde
står kun tre tilbage i dag. Derudover kendes syv kirkers placering og omtrentlige udformning gennem arkæologiske undersøgelser. De resterende
fire kirkers placering kendes nogenlunde, men der har endnu ikke været
mulighed for at undersøge disse arkæologisk. Dog er kirkegårdene til to af
disse kirker formodet lokaliseret. De kendte kirkers grundplaner, bortset
fra domkirkens, er relativt ens, og mange kirker er opbygget i den lokale
frådsten. Kirkerne har dog formentlig haft forskelligt udseende, da de hver
især har haft forskellige bygherrer og bygmestre. Det store antal kirker i
Roskilde og f.eks. Lund (22 kirker) begrundes med behovet for kirkebyggeri hos mange pengestærke bygherrer, der har følt et religiøst ansvar og
derunder sikkert et ønske om at sikre sit eget gravsted og eftermæle. En anden begrundelse lyder på, at det var tidens mange helgener, der hver skulle
have sit tilbedelsessted. En tredje begrundelse peger på et socialt muligt
overskud i byen, både til at bygge, men også til videre vedligeholdelse af
kirken.5 Uanset grunden må opførelsen af en kirkebygning have givet bygherren bag en vigtig religiøs, politisk og økonomisk autoritet i samfundet.
Flere af Roskildes bysogne havde tilhørende landdistrikter, f.eks. vides
det, at Kamstrup og Tjæreby har hørt til Vor Frue sogn, og at Darup
har hørt til Alle Helgens sogn.6 Det er derfor ved analyseringerne af de
gravlagte fra kirkegårdene i byen, vigtigt at have det aspekt in mente, at
disse muligvis ikke kun har udgjort selve byens indbyggere, men også kan
være individer fra oplandet. Således kan både mennesker fra landsogne og
tilrejsende altså være gravlagte i og ved kirkerne i byen.
Der var hovedsageligt to årsager til, at der kom flere mennesker til byerne; fødsler og indvandring. Disse indvandrende eller tilrejsende mennesker til byerne kunne være smittebærere af sygdomme, der kunne sprede
sig hurtigt,7 ikke kun indenfor den enkelte by, men også fra by til by.
Undersøgelser fra andre steder i Danmark viser, at udbredelsesmønstre af
sygdomme var forskellige i byen og på landet. Roskilde udgør med sine
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mange kirkegårde og gravpladser derfor et rigtigt godt grundlag for lignende undersøgelser, der må kunne afspejle demografien i området omkring
overgangen fra vikingetiden til tidlig middelalder omkring år 1000.

ROSKILDE OG OMEGNS GRAVPLADSER OG KIRKEGÅRDE
Fra otte lokaliteter i og omkring Roskilde - heraf fire vikingetidsgravpladser og fire kirkegårde/kristne gravpladser - findes 520 jordfæstegrave med
bevaret humant skeletmateriale (Fig. 1). Lokaliteterne udgør:
- Kirke Hyllinge Kirkebakke
- Trekroner-Grydehøj
- Gravpladsen ved skibssætningerne i Gl. Lejre
- Mysselhøjgård
- Kongemarken
- Skt. Mikkel Kirke
- Konventhuset
- Domkirkepladsen
Den geografiske udbredelse af materialet er fordelt således, at de fleste områder i og uden for Roskilde by er repræsenteret. Dateringsmæssigt er begge perioder, både vikingetid og tidlig middelalder, repræsenteret, selvom
der kan være problemer med det dateringsmæssige grundlag for gravene,
som ofte er for bredt. Indtrykket er dog stadig, at det bevarede humane
skeletmateriale fra gravene afspejler bredden i det billede, vi har af vikingetidens og den tidlige middelalders jordfæstegrave: materialet stammer ikke
kun fra en bestemt gruppe af samfundet, fra en bestemt regional tradition
eller fra jordfæstegrave, der kan henføres til en bestemt funktion, men kan
medvirke til at give et bredt demografisk indblik i periodens befolkning i
Roskilde-området.

1 KIRKE HYLLINGE KIRKEBAKKE
2 TREKRONER GRYDEHØJ
3 SKIBSSÆTNINGERNE I GL. LEJRE
4 MYSSELHØJGAARD
5 KONGEMARKEN
6 SKT. MIKKEL KIRKE
7 KONVENTHUSET / DOMKIRKEN

Fig. 1
Kort over de otte udvalgte gravpladser
og kirkegårdes placering i og omkring
Roskilde. Røde markeringer er
gravpladser fra vikingetiden og blå
markeringer er kirkegårde fra tidlig
middelalder.
Tegning: Julie Nielsen |
Roskilde Museum.
Baggrundskort:
© Kort- & Matrikelstyrelsen.
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KØNSFORDELINGEN
I alt kunne 280 voksne individer fra de respektive lokaliteter kønsbestemmes. Fig. 2 viser den samlede udbredelse af kvindelige, mandlige og kønsubestemmelige skeletfund herfra. Således fremgår det, at der samlet for alle
lokaliteterne er en lille overvægt på 10% flere kvindelige end mandelige
skeletter: 131 kvinder og 104 mænd samt 45 af ukendt køn. Ser man på
kønsfordelingen ud fra vikingetidsgravpladserne alene, fremgår det, at fordelingen er meget ligelig med en lille overvægt på 3% af de mandlige skeletter i forhold til de kvindelige. For Kongemarkens vedkommende, er der
tale om en noget større variation, idet hele 56% er bestemt som værende
af det feminine køn, mens kun 35% er bestemt som værende mænd. Ser
man på kønsfordelingen fra de tidligmiddelalderlige bykirkegårde, tegner
den omvendte situation sig, da der her er en klar overvægt af mænd på
59% mod 32% kvinder.
Fig. 2
Graf over det samlede humane
skeletmateriales køn.

For vikingetidsgravpladserne gælder det, at procentdelen af kønsubestemmelige er noget større end ved både Kongemarken og de tidligmiddelalderlige bykirkegårde. Dette forhold skyldes nok især den større andel
af dårligt bevaret skeletmateriale fra netop vikingetiden, hvilket dermed
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stemmer godt overens med det generelle billede heraf. Den følgende diskussion af kønsfordelingen er derfor naturligvis begrænset til kun at kunne
inkludere de skeletter, hvorpå der kunne udføres en kønsbestemmelse.
Det er interessant, at der for vikingetidsgravpladsernes vedkommende
er tale om en lille overvægt af det maskuline køn, da der normalt for denne
periode vil forekomme en overvægt af kvindelige individer på gravpladserne. Grunden til dette kan skyldes, at der for denne periodes vedkommende sker en stigning indenfor de regionale ekspeditioner. Går man ud fra,
at besætningen på skibene hovedsagligt udgjordes af mænd, må mange af
disse utvivlsomt have endt deres dage til søs eller på fremmed jord. Dette
kan måske være en af forklaringerne på den ekstraordinære overvægt af
kvinder.8 Ser man på gravpladsen ved skibssætningerne i Gl. Lejre alene,
samstemmer denne da også med ovenstående, da der her er en klar tendens til overvægt af kvinder.
Fra Kongemarken ses der en overvægt af kvinder, mens der for de formodentlig nogenlunde samtidige grave fra bykirkegårdene tegner sig den
omvendte situation med en overvægt af mænd. Almindeligvis anses en
kønsopdeling af kirkegården for et oprindeligt og dermed gammelt træk,
således at mændene er begravet syd og kvinderne nord for kirken. På langt
de fleste kirkegårde ses en tendens til, at denne kønsopdeling, der fremgår
af den norske Frostatingslov, respekteres.9 Således ses denne opdeling til en
vis grad at være fulgt også for Kongemarkens vedkommende. Det er dog
vanskeligt at afgøre, om en kirkegård er kønsopdelt eller ikke. Et grundlæggende problem er, at der for adskillige kirkegårdes vedkommende ikke
er udgravet en tilstrækkelig stor del til, at sådanne analyser kan lade sig
gøre. Et andet problem er, at en kirkegård i det ældste afsnit kan være
kønsopdelt, men at denne praksis senere opgives på samme kirkegård.
Udgravninger og undersøgelser af skeletter i Viborg viser, at kvinder flyttede til byen dobbelt så hyppigt som mænd i den tidlige middelalder.10
Undersøgelserne viser også, at flere kvinder fra byen døde i barselsseng,
end kvinderne på landet gjorde, sandsynligvis fordi byens hygiejniske
forhold var dårligere end på landet. Der må således generelt have været
et overtal af mænd i byerne grundet hyppigere dødsfald blandt kvinder.
Denne teori samstemmer med analyserne af materialet fra Roskildes tidligmiddelalderlige bykirkegårde, der som tidligere nævnt fremviser et overtal af mænd. Der kan dog argumenteres for, at de kvinder, der døde i

129

130

ROMU 2014

barselsseng, sandsynligvis også må skulle begraves, hvorfor der logistisk
set må skulle være en lige fordeling mellem kønnene på kirkegårdene. Der
må i så fald mangle en gruppe kvinder på kirkegårdene. Som tidligere
nævnt er det ved analyserne af bykirkegårdene dog altid værd at have in
mente, at der i de fleste tilfælde ikke er tale om totaludgravninger. Dette
øger risikoen for at tolke på et materiale, der langt fra er repræsentativt for
kirkegårdenes oprindelige demografi.
Afsluttende kan det bemærkes, at der ofte vil være flere mandlige end
kvindelige skeletter i et arkæologisk humant skeletmateriale. Dette kan
skyldes enten 1) det faktum, at der virkelig er et overantal af mænd, eller 2)
at mange kvinder enten blev begravet andre steder end på den sædvanlige
gravplads, og at disse grave ikke er blevet fundet, eller 3) at de kvindelige
knogler, i kraft af at være mere skrøbelige end de mandlige knogler, oftere forsvinder.11 Ofte søges forklaringen til uligevægten mellem mænd og
kvinder normalt indenfor sidstnævnte, da erosionen på de mindre og mere
skrøbelige, kvindelige knogler ofte vil være mere udbredt. Nogle går endda
så vidt som til at antage, at skeletter, der er for dårligt bevaret til en kønsbestemmelse, vil være kvinder. På denne måde vil en grov ligelig fordeling
af mandlige og kvindelige skeletter ofte opnås.12 Hvis samme princip vedtages for dette materiale, opnås en samlet overrepræsentation af kvindelige
individer i gravene fra både vikingetidsgravpladserne og Kongemarken.

DE FØRSTE ROSKILDEDENSERE - EN DEMOGRAFISK ANALYSE OVER ROSKILDE-EGNENS BEFOLKNING OMKRING ÅR 1000

131

ALDERSFORDELINGEN
For det samlede materiale fra vikingetid og tidlig middelalder kunne der
foretages aldersvurderinger på i alt 402 individer, hvoraf fordelingen af
børn og voksne er på hhv. 122 børn og 280 voksne (Fig. 3). Dvs. børnegravene repræsenterer næsten 44% af materialet, hvilket i høj grad skyldes
det høje antal af børneindivider fundet i jordfæstegravene fra Kongemarken, men også et pænt antal af disse er fundet på Skt. Mikkel Kirkegård.
Aldersfordelingen blandt de voksne individer er samlet set domineret af
en overvægt blandt individerne aldersbestemt som værende mellem 25
og 35 år (se Fig. 4). Det samme mønster er gældende individuelt for hhv.
vikingetidsgravpladserne, Kongemarken og for de tidligmiddelalderlige
bykirkegårde.
Fig. 4
Graf over det samlede humane
skeletmateriales aldersfordeling af
voksne individer over 18 år.

Fig. 3
Graf over det samlede humane
skeletmateriales fordeling af børn og
voksne individer.

Det er interessant, at det for samtlige perioder og lokaliteter gælder, at
individer aldersbestemt som værende mellem 25-35 år dominerer materialet. For middelalderbefolkningens sammensætning synes der at være tale
om nogle generelle tendenser netop i form af, at den gennemsnitlige forventede levetid næppe har været mere end ca. 40 år for den gruppe, der
overlevede barndommen og nåede voksen alder. Samtidig blev kvinder
gennemsnitligt ikke så gamle som mænd til forskel fra de fleste moderne
nutidssamfund.13 I relation til dette stemmer materialet godt overens, idet
der ved alle lokaliteter ses et fald i den procentmæssige fordeling af hhv.
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aldersgrupperne på mellem 35 og 45 år og 45+ år. Den mindst repræsenterede gruppe udgøres af individer mellem 18 og 25 år, hvilket i høj grad
må repræsentere, at de, der ikke døde som børn, ’overlevede’ denne alder
og først døde senere.
Fig. 5
Graf over det samlede humane
skeletmateriales aldersfordeling af børn
under 18 år.

Aldersfordelingen blandt børneindividerne er samlet set domineret af før
nævnte overvægt af børneindividerne fra Kongemarken, hvor den mest
jævne fordeling blandt børneskeletternes alder af gode grunde også figurerer (Fig. 5). Det er især bemærkelsesværdigt, at der for vikingetidsgravpladsernes vedkommende stort set ikke er individer af børn til stede, og
fra begge de to vikingetidslokaliteter, hvor der er bestemt børneindivider
blandt materialet, gælder det for samtlige af disse, at de er bestemt som
værende ’unge voksne’ på mellem 12 og 18 år. Fraværet af barneindivider
i jordfæstegravene fra vikingetidsgravpladserne er et generelt træk, hvilket
bl.a. også ses fra de to vikingetidsgravpladser på Langeland, Kaagården
og Bogøvej.14 Gennemsnitligt indeholder skeletmaterialet fra de danske
vikingetidsgravpladser kun mellem 0 og 15% børn, hvilket er meget lavt
sammenlignet med andre perioder.15 Dette danner grundlag for spørgsmålet, om vikingetidens børn blev begravet på separate gravpladser, om
børnedødeligheden i vikingetiden var så lav, som antallet af udgravede
børneskeletter indikerer, eller om bevaringsgraden på vikingetidsgrav-
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pladser generelt er så dårlig, at mindre knogler fra børn fuldstændigt er
formuldet. Andre forklaringer kan være, at børnegrave, grundet deres
begrænsede størrelse og de skrøbelige knoglers begrænsede holdbarhed,
let bliver overset ved de arkæologiske undersøgelser. Forbedrede udgravningsteknikker og fund af selv det mindste skeletmateriale kan dermed
øge frekvensen af børnegrave. En anden faktor kan være, at børnegrave
ikke blev nedgravet lige så dybt som voksengrave, og dermed er udsat for
en øget risiko for at blive pløjet væk eller er forsvundet grundet erosion
eller andre overfladefaktorer. Ovennævnte faktorer tilfredsstiller dog ikke
til fulde spørgsmålet om de små proportioner af børnegrave i det danske
skeletmateriale fra især vikingetid. Der kendes nemlig til det helt modsatte
tilfælde belyst gennem et vikingetidsgravfelt fundet i 1990 ved Fjälkinge
ved Kristiansstad i Sverige, hvor usædvanligt mange spædbørnsgrave forekommer blandt materialet. Ud af de 128 udgravede jordfæstegrave fandtes
49 voksne og 79 børn og unge (64%). Hele 82% af børnegravene viste sig
at være spædbørn under 1 år. Endnu er gravpladsen ikke totaludgravet, og
derfor er det stadig uklart, hvorvidt det behandlede materiale er repræsentativt for områdets befolkningsfordeling.16
I middelalderen formodes børn og unge at have udgjort omkring halvdelen af befolkningen. Dog var det sandsynligvis kun hvert andet barn,
som overlevede til voksen alder. Børnedødeligheden afspejler til en vis grad
samfundets sundhedsmæssige og demografiske forhold. Derfor kan studier af børneskeletter bidrage med viden om periodernes opvækstmæssige
betingelser. I relation til dette er det af flere blevet foreslået, at byerne ikke
var helbredsmæssige sunde at leve i,17 mens andre har peget på bypopulationer med godt helbred.18 Som udgangspunkt må det dog være oplagt
at tro, at menneskers næringsgrundlag i de middelalderlige byer må have
været anderledes end i landsbyerne. Et forhold, der i høj grad også hænger
sammen med befolkningsvæksten.

LEGEMSHØJDEUDREGNINGERNE
Samlet set var der udført legemshøjdeberegninger på 108 af de 486 biologisk antropologisk bestemmelige individer, dvs. under 25%. Heraf er
størstedelen af gode grunde foretaget på individerne fra Kongemarken,
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Fig. 6
Den gennem tiderne gennemsnitlige legemeshøjde for henholdsvis kvinder og
mænd udregnet ud fra lårbenets længde.
Fra Bennike & Brade 1999: 16.
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da det også er denne lokalitet, der indeholder den største andel af personer. Der kunne ikke inddrages data om legemshøjdeberegninger fra to af
lokaliteterne, da disse af bevaringsmæssige årsager ikke var blevet udført
på materialet. Den gennemsnitlige legemshøjde for kvinder var 161,4 cm
og for mænd 168,2 cm på vikingetidsgravpladserne, mens den for Kongemarkens vedkommende lå på gennemsnitligt 167,5 cm for kvinder og
171,2 cm for mænd. Fra de tidligmiddelalderlige bykirkegårde lå gennemsnitshøjden på hhv. 163,1 cm for kvinderne og 171 cm for mændene.
Legemshøjdens ændringer i Danmark gennem de sidste 7000 år (Fig. 6)
baseret på lårbenslængder og for de sidste to perioder på direkte målinger
viser, at middelalderens befolkning var større end vikingetidsbefolkningen.19 Samme forhold ser ud til at gøre sig gældende for materialet fra
Roskilde og omegn med en lidt mindre gennemsnitlig legemshøjde for
individerne på vikingetidsgravpladserne end dem fra Kongemarken og de
tidligmiddelalderlige bykirkegårde. Heller ikke indenfor hver enkelt lokalitet ser den gennemsnitlige legemshøjde ud til at skille sig markant ud fra
det forventede. Kvindernes gennemsnitlige legemshøjde for Kongemarken er dog en del højere end den generelle gennemsnitlige legemshøjde for
det feminine køn både indenfor vikingetid og middelalder - hhv. ca. 10 og
otte cm mere. Det må dog tilføjes, at legemshøjdeudregningerne samlet
set kun er foretaget på et fåtal af de biologisk antropologisk bestemmelige
individer fra Roskilde og omegns gravpladser og kirkegårde, hvorfor det
overordnet må siges ikke at være repræsentativt hverken på lokalt eller
regionalt plan. Dette kræver flere opfølgende indsamlinger og målinger.

PATOLOGISKE FORANDRINGER
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På større eller mindre dele af skeletmaterialet fra seks af lokaliteterne blev
der observeret sygdomsforandringer i form af bl.a. slidgigt, diverse tandsygdomme som karies, tandbylder, parodontose og tandtab, emaljehypoplasi, jernmangel (cribra orbitalia), benhindebetændelse, læsioner og knoglebrud, lammelse og misdannelser samt andre sjældnere sygdomme som fx
rygmarvsbrok (spina bifida) (Fig. 7).
Fig. 7
Graf over den procentvise samlede
fordeling af sygdomsforandringer
observeret på det humane skeletmateriale.

For stort set samtlige af lokaliteterne gjaldt det, at de aldersrelaterede sygdomme som slidgigt og tandsygdomme var mest udbredt. Slidgigt har til
alle tider været en almindeligt forekommende sygdom og kommer til udtryk i større eller mindre grad enten som ekstra knogledannelse, sammenvoksning af hvirvler, porøsitet på ledfladerne eller som decideret blankslid
af ledfladerne. For tandsygdomme som tandslid, karies, parodontose og
tandtab gælder det, at de ikke alene har relation til kosten, men også til
individets alder. I tilknytning til dette var det ved gennemgangen af karies
i tandmaterialet for samtlige af lokaliteterne, hvor dette var muligt at observere, bemærkelsesværdigt, at kun et forsvindende lille antal havde været
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Fig. 8
Del af kæbe fra grav A285 ved
Konventhuset i Roskilde. Kæben er fra
en mand på mellem 40 og 50 år. Flere
tænder er tabt mens personen stadig
levede og på de tilbageværende tænder
observeredes kraftig tandstensdannelse.
Foto: Julie Nielsen |
Roskilde Museum.
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udsat for kariesangreb. For voksne i middelalderen gælder det som regel,
at der findes en eller flere karierede tænder hos omkring 40% af befolkningen, hvilket dog stadig er noget mindre end i dag. Ligeledes synes der
at være en ensartet kariesfrekvens i by og på land. Observationer af tandsygdomme forudsætter naturligvis, at tænderne har været optaget og er til
stede ved den antropologiske gennemgang, men da tændernes emalje som
regel er meget hårdfør over for nedbrydelighed, må det antages, at denne
observation er reel (Fig. 8).

0
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Materialet viste også en jævn fordeling af de ernæringsmæssige sygdomme som emaljehypoplasi og cribra orbitalia. Emaljehypoplasi, der ses som
vandrette linjer på tænderne, sker som følge af dårlige ernæringsforhold
eller længevarende sygdom i barndommen, mens tænderne dannes i kæben. Emaljehypoplasier er således i arkæologisk sammenhæng en uspecifik
indikator for kraftig stresspåvirkning i barndommen. Ligesom emaljehypoplasi således kan være et udtryk for mangelsygdomme, gælder det
samme for cribra orbitalia, der observeres som porøse knoglefortykkelser i
øjenhulernes loft. Cribra orbitalia opstår som følge af jernmangel, der kan
medføre anæmi, og ses forholdsvis hyppigt på fortidens børneskeletter,
mens det er mindre hyppigt blandt voksne skeletter.20 Især på materialet
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fra Skt. Mikkels Kirke, men også fra vikingetidsgravpladserne observeredes der en forholdsvis stor procentdel af disse ernæringsmæssige sygdomme på skeletterne. Ud fra det må man således konkludere, at det ikke først
er ved tilflytningen til byerne, at de ernæringsmæssige sygdomme opstår.
Bemærkelsesværdigt er det, at det ikke synes at være særlig udbredt på materialet fra Kongemarken trods det ret høje antal af gravlagte børn. Dette
stemmer ikke overens med antagelsen, at disse sygdomme oftest synes at
observeres på børneskeletter.
Infektionssygdomme i form af benhindebetændelse observeredes på
både materialet fra flere vikingetidsgravpladser samt de tidligmiddelalderlige kirkegårde, dog ikke fra Kongemarken. Mest markant var procentdelen på individerne fra gravene ved Mysselhøjgaard, hvor det fandtes på
en tredjedel. Benhindebetændelse, også kaldet periostale forandringer, er
en betændelsestilstand i knogleoverfladen mellem denne og benhinden og
forekommer ofte på skinnebenene, og der kan være mange årsager til, at
inflammationen opstår, som regel grundet en eller anden irritationsreaktion, der evt. kan være infektiøs. Forandringerne ses i form af uregelmæssige
belægninger på knogleoverfladen og fortykkelse (Fig. 9).
Fig. 9
Sammenvoksede ryghvirvler fra grav
A341 ved Konventhuset i Roskilde.
I graven lå en mand på mellem 25 og
35 år. Årsagen til de sammenvoksede
ryghvirvler kan skyldes en infektionssygdom.
Foto: Julie Nielsen |
Roskilde Museum.
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På især materialet fra Konventhuset fandtes i særlig høj grad misdannelser
(der evt. kan have været medfødte) samt udviklingsdefekter og lammelser
på omkring 15% af de biologisk antropologisk bestemte skeletter, herunder spina bifida, der menes at være genetisk betinget. Mange misdannelser
er allerede synlige ved fødslen, mens de såkaldte udviklingsdefekter først
vil kunne erkendes under opvækstforløbet. Trods naturens egen biologiske
selektion kan det ikke undgås, at nogle børn kommer til at leve med medfødte misdannelser og udvikle forskellige skavanker. Det hører dog alligevel til sjældenhederne at finde fortidige skeletfund med alvorlige medfødte
eller udviklingsmæssige defekter. Årsagen til dette kan være, at sådanne
defekter er vanskelige at genkende, især på de skrøbelige og ofte nedbrudte
børneskeletter. Dette kan skyldes, at de misdannede børn blev ombragt
ved fødslen eller kun overlevede i kort tid. En anden grund kan være, at de
grundet deres defekter blev begravet udenfor de almindelige gravpladser
eller kirkegårde, hvor de kun vanskeligt findes.
For det humane skeletmateriale ved både Mysselhøjgaard og Konventhusets vedkommende observeredes der en relativ høj forekomst af frakturer og ophelede læsioner på knoglerne. Det kan dog være vanskeligt
at skelne læsioner påført før døden fra læsioner påført efter døden. Dog
vil senere læsioner som dem, der kan opstå ved udgravningen af skelettet
eller ved senere behandling, oftest fremstå med en mere frisk brudflade
end de oprindelige. Der skelnes mellem tre former for årsager til læsioner på skelettet i form af enten voldslæsioner, ulykker som fx fald samt
sygdomsfremkaldte brud. Heraf er voldslæsioner langt de hyppigste ved
skeletstudier.21 Dog forekommer brud og læsioner på skelettet opstået ved
ulykker og voldelige hændelser kun i begrænset omfang og kun på 1% af
knoglerne fra almindelige kirkegårde fra middelalderen. Ikke alle læsioner
skyldes vold, og mange ulykker har givetvis også medført skader. Fraktur
på nøglebenet er en af de hyppigste frakturtyper, og skyldes næsten udelukkende fald. Samme forhold gør sig gældende for brud på underarmens
håndled (Colles’ fraktur), mens et brud midt på underarmen kan skyldes
afværgelse af et slag.22
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MIDT I EN BRYDNINGSTID
I Roskilde er som nævnt tidligere ikke store kønsrelaterede udsving at spore blandt de gravlagte fra vikingetidsgravpladserne og de tidligmiddelalderlige kirkegårde. Fra de få begravelser på bopladsen Mysselhøjgaard ved
Gl. Lejre fandtes et overtal af mandlige individer, mens der tegnede sig et
billede af at være flest kvinder begravet på selve gravpladsen ved skibssætningen. Antallet af jordfæstegrave fundet på selve bopladsen er dog så lille,
at der kan være tale om et særligt tilfælde for disse begravelser, hvorfor de
ikke synes at være repræsentative for selve perioden. I relation til dette er
fraværet af ”rigere begravelser” i og omkring Gl. Lejre i høj grad bemærkelsesværdig, hvorfor det må formodes, at disse enten ikke er fundet endnu,
eller de aldrig har været til stede. Aldersmæssigt skiller materialet sig ikke
nævneværdigt ud fra andre iagttagelser gjort på skeletmateriale fra samme
perioder. Den største aldersgruppe af gravlagte individer befinder sig indenfor intervallet 25-35 år, hvilket kan synes noget ungt i relation til den
nutidige, gennemsnitlige forventede levealder. Men med en gennemsnitlig
forventet levealder på omkring de 40 år for middelalderens befolkning
tegner dette et pænt og sammenligneligt billede af vikingetidens og middelalderens befolkning i Roskilde-området.
Iøjnefaldende er det store fravær af børneindivider fra vikingetidsgravpladserne, hvilket dog for perioden er en grundlæggende tendens. At børnedødelighed ikke fandtes i vikingetiden, synes næppe at være årsagen til
dette fravær.
Der er opstillet adskillige faktorer, der har vist sig at have indflydelse
på tilstedeværelsen af børneskeletter i et skeletmateriale, ikke mindst fra
vikingetidsgravpladserne: udgravningspraksis, jordbundsforhold, ødelæggelser i form af naturlige eller menneskeskabte og ikke mindst kulturelle
traditioner indenfor ikke kun perioderne, men også regionalt. Efterhånden peger arkæologiske undersøgelser og analyser på sidstnævnte, nemlig at svaret skal findes indenfor kulturerne og disses begravelsesritualer.
I nogle grupper må der således være tale om en tradition, hvor børn ikke
blev begravet på den lokale gravplads, enten fordi de blev gravlagt et andet
sted, eller fordi de ikke blev betragtet som værdige til en begravelse.
Endelig kan skikken for disse også have været en anden f.eks. i form af kremation. Spredningsbilledet er for vikingetidsgravpladserne således uklart
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i og med, der her kan være sket en selektion ikke kun for børnegravenes
vedkommende, men også syge og ældre kan være ’sorteret’ fra, hvorfor de
ikke vil indgå i analyser. Dermed får vi ikke samme billede af sygdomme,
som vi får af middelalderens befolkning, hvor der er en bred repræsentativitet i og med, at den demografiske fordeling her er mere jævn. Tillige
skal indregnes muligheden for, at fortolkningen af resultaterne ikke kun er
gældende for byens befolkning, men at der blandt de gravlagte kan være
folk fra landzonen og tilrejsende fra andre egne.
Ligeledes er der en klar sammenhæng mellem alder og (aldersrelaterede)
sygdomme, og i dette tilfælde var der heller ikke nogen særlig forskel mellem perioderne, hvilket også var gældende for de andre sygdomstegn, der
kunne observeres på skeletmaterialet. Fra begge perioder forekommer der
i højere grad aldersrelaterede sygdomme som slidgigt og tandsygdomme,
mens næringsrelaterede sygdomme som emaljehypoplasi og jernmangel
også viser sig på skeletmaterialet, men i mindre udtalt grad. Her observeredes der ligeledes ingen forskelle på materialet perioderne imellem, og
der fandtes en ligelig fordeling af tegn på læsioner og knoglebrud. At de
begravede på kirkegårdene i byerne således skulle have været udsat for dårligere ernærings- og hygiejneforhold, synes derfor ikke i dette tilfælde at
afspejle sig i materialet.
For ovenstående antropologiske studier gælder det, at de alle skal ses indenfor et samlet helheldsbillede. Afslutningsvis må der siges at være en lang
række af faktorer, der skal tages hensyn til, når man har med et humant
skeletmateriale at gøre. Der skal ikke kun tages forbehold for arkæologiske, men også nedbrydningsmæssige fejlkilder, såsom hvilke jordforhold
de afdøde har ligget i, da det kan have stor betydning for knoglernes bevaringsgrad. Ligeledes skal man være opmærksom på de analysemetoder,
der bliver anvendt ved køns- og aldersbestemmelse af skeletter, da disse
kan være af meget varierende karakter. Gennem hele processen fra selve
gravlæggelsen af den afdøde til den senere arkæologiske udgravning og
antropologiske skeletbestemmelse opstår der altså fejlkilder, der nødvendigvis må tages højde for, inden man sammenstiller og tolker demografi
ud fra et skeletmateriale.
Nyere naturvidenskabelige analysemetoder som DNA- og isotopanalyser,
herunder strontiumanalyser, ville med fordel kunne udtages og dermed
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bidrage til diskussionen om land- og bybefolkningens interaktion og bevægelser i brydningsperioden mellem vikingetiden og den tidlige middelalder. F.eks. fungerer strontiumisotopværdier som en geokemisk signatur,
der kan bruges til at udpege et bestemt geologisk område og dermed en
geografisk lokalitet. Grundidéen er, at strontiumisotopværdier overføres
fra eroderet geologisk materiale til jorden og siden overføres gennem fødekæden til menneskets skelet, hvor strontium erstatter calcium i skelettets
mineralske opbygning. Dermed kan strontiumisotoper i den arkæologiske
forskning tjene som mobilitetsindikatorer for forhistoriske mennesker. Sådanne analyser er dog bekostelige og kræver et betragteligt budget. Alt i
alt er det dog via udviklingen af disse nye metoder og analyser, at vi igen
vækker de døde fra jordfæstegravene til live, og derigennem bliver beriget
med ny viden og forståelse om vores forfædres liv og levned.
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