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Barnens ben
Anna Kjellst rö m

I inledningen till den här antologin påpekar redaktören att arkeologiska texter
över barns situation i förhistoriska miljöer lätt hemfaller till eländesbeskrivningar där framförallt en stor barnadödlighet lyfts fram. Höga frekvenser av
barnskelett på olika gravplatser ligger vanligen till grund för dessa tolkningar.
Det är lätt att man får uppfattningen att folk i svunnen tid klafsat runt i
gyttja och slagna av spetälska eller andra sjukdomar fallit döda ner innan
de fyllt 20. Hur nära sanningen den här beskrivningen ligger skiftar givetvis
mellan olika kontexter och tidsperioder. Det döda kollektivet har i många
studier används vid försök att beräkna medellivslängd och för att studera
förhållandet mellan olika åldersgrupper. Paleodemografi är emellertid ett av
de mest komplicerade fält man kan arbeta inom som fysisk antropolog. Hur
kompletta och fint bevarade skelett än är så rör det sig alltid om ett sample,
ett urval, av en befolkning. Till och med vid de få tillfällen då hela medeltida
kyrkogårdar undersökts som exempelvis i Västerhus i Jämtland eller i Tirup
i Jylland kan man aldrig vara säker på hela den samtida befolkningen på
platsen finns representerad. Av dessa orsaker, tillsammans med svaga tekniker för åldersbedömning av vuxna (som inte närmare diskuteras här) måste
fördelningen av människor i olika åldrar tolkas med stor försiktighet. Utan
att helt förkasta beräkningar av medellivslängd bör det ändå understrykas att
denna typ av beräkning aldrig kan tas som bokstavlig. En begravd population är just vad den ser ut att vara, nämligen död. Det är idag nära nog ett
axiom att ett högt antal barngravar i många sammanhang snarast ska avläsas
som tecken på hög nativitet än hög mortalitet (Wood et al 1992; Sauders &
Barrans 2005). En stor mängd barngravar visar visserligen att många barn
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dött i ett område men också att underlaget för risken att dö var stort dvs. att
det fanns ens stor mängd barn på platsen. Detta betyder inte att man inte
kan arbeta och analysera de individer som man faktiskt har grävt ut, bara att
skelettmaterialen inte skall tolkas lättvindigt när paralleller mellan individerna
och hela forntida befolkningar görs.
Att ge en tydlig definitionen på begreppet barn är komplicerat och kan inte
göras utan en redogörelse av det bakomliggande syftet. Sociokulturella studier
kräver andra parametrar för identifiering än undersökningar av biologiska
processer. Närvaron av en speciell patologi kan exempelvis vara mycket vanlig
hos barn under en viss ålder vilket gör att fokus läggs på att identifiera den
kronologiska åldern för att underlätta diagnostiseringen. Vid osteologiska
analyser av unga baseras åldersbedömningen på en viktad skattning av skelettets mognad dvs. av utvecklingen hos både ben och tänder. Vissa element eller
regioner ger mer pålitlig information än andra så som exempelvis eruptionen av
6-års och 12-års tänder, vilket gör att de kan få utgöra gränser för åldersgrupper.
Skelettet fortsätter att mogna under tonårstiden och först vid omkring 20-års
ålder har de flesta benelement nått sin fulla storlek. Nyckelbenets mediala del
mot bröstbenet växer ihop sist, hos vissa personer först i slutet av 20-års åldern
(Scheur & Black 2000:251). Eftersom den osteologiska åldersbedömningen
ändå inte är synonym med den kronologiska kan den i arkeologiska sammanhang uppfattas som meningslös. Detta är emellertid inte sant. De flesta
arkeologiska studier är oberoende av att en specifik ålder identifieras, istället
räcker vanligen en relativ fördelning med kronologisk koppling där man kan
urskilja vilken grupp som är yngre respektive äldre än en annan. (De ovan
nämnda representationsproblemen gör dessutom att även om en helt korrekt
medellivslängd för en grupp kunde beräknas, behöver det inte stämma för en
hel population på en plats). Den osteologiska mognaden säger också något
om de risker eller möjligheter som en enskild person eller en hel grupp stod
inför i biologisk bemärkelse.
Den här artikeln behandlar kortfattat de biologiska förutsättningar och
begränsningar som bör beaktas då barn i allmänhet och skelett av barn i synnerhet diskuteras i arkeologiska sammanhang. Ett försök görs dessutom att
identifiera levnadsförhållandena hos barn i tre olika osteologiska samlingarna
där skelettala förändringar får ligga till grund för tolkningen.

Barnet, kroppen och miljön
Även om man i kulturell mening kan betrakta individer under 18 år som vuxna
är de inte det i fysiologisk mening, de är alltså inte vuxna i miniatyr. Små
barns kroppar är, förutom de mest uppenbara skillnaderna vad gäller storlek
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och styrka, betydlig känsligare för olika typer av miljörelaterade störningar
eftersom bl.a. hjärnan inte är fullt utvecklad och spädbarn inte har ett moget
avgiftningssystem ( Jacobson 2006). Detta innebär att barnkroppar snabbare
reagerar negativt på de flesta sjukdomar och på näringsbrist. Exempelvis
leder ett allt för lågt intag av protein till störningar av tillväxt och ökad risk
för hjärnskador (Sonesson & Sonesson 2006:378). Små barn har dessutom
av naturliga skäl inget uppbyggt immunsystem vilket gör att virus- och bakterieinfektioner kan leda till snabba och kraftiga reaktioner. Generellt anses
de första två åren mycket prövande för barnet, det gäller framförallt den
postnatala perioden som sträcker sig från 1 månad till ett år efter födseln då
kulturella och miljömässiga faktorer är avgörande (Saunders & Barrans 2005),
men det är framförallt den sista fostertiden och de första tre månaderna då
barnet är beroende av tillgång till moderns antikroppar (immunoglobulin) som
är avgörande för hur barnet ska klara sig. Invärtes infektioner i magtrakten
eller av andningsorganen under denna tid leder till en påfrestning som gör
att de flesta spädbarn dör utan tillgång till modern vård (Barnes 2005:24).
Bristerna i fysisk mognad av barnkroppens olika system gör också att den
negativa påverkan som kroppen utsätts för under de första åren kan ackumuleras och ha effekt för hur den vuxna personens hälsa blir. Det tycks nära nog
omöjligt att kringgå småbarnens känslighet. Trots att Sverige har den lägsta
spädbarnsdödligheten i världen visar befolkningsstatistiken att antalet barn
som dör i de lägsta åldrarna fortfarande är högre än för äldre barn (SCB 2011).
Vilka var riskerna som ett barn i ett förhistoriskt samhälle kunde tvingas
möta? Prenatala skador (som uppstår innan barnet fötts) som gen- eller
kromosomavvikelser förekom givetvis men de infektionssjukdomar som är
vanligast idag och den ständigt överhängande risken för epidemier, fanns inte
hos de tidiga små förhistoriska grupperna. Olika typer av mikrober i form
av ectoparasiter har emellertid bevisningen levt i symbios med hominider
och dessa kan precis som idag orsaka hälsoproblem om deras mikromiljö
störs (Barnes 2005:29). Bara att flå och tillreda ett byte gjorde att det fanns
risk för smitta av gamla patogener som harpest, salmonella och fläcktyfus
(Armelagos & Dewey 1970). Stressfaktorer som undernäring, trauma eller
stora miljömässiga omställningar kunde med andra ord resultera i sjukdom
både direkt och indirekt. Spridningen av mikroberna underlättades av en
mängd varierande biologiskt och kulturellt styrda faktorer som infekterade
insekter, nomadisering, matlagningsteknik, kläder osv. Lågvirulenta virus tros
ha kunnat överleva även hos de mindre tidiga familjegrupperna i generationer.
Viruset som orsakar vattkoppor kunde exempelvis ligga vilande hos vuxna
värdar under flera år för att sedan smitta barn som aldrig tidigare utsatts för
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infektionen. Vattkoppor kommer av varicella-zoster som är ett sorts herpesvirus
och tros vara en mycket gammal sjukdom som drog nytta av urbanisering och
ökad befolkningstäthet (Barnes 2005:198). Det är troligt att det under hela
människans historia även funnits en stark säsongsbetonad relation till hälsa
och sjukdom (se Saunder & Barrans 2005 samt där anförd litt.). Många av
sjukdomarna startade som zoonoser, vilka vanligen enbart smittar mellan djur
och människa och inte mellan människor. De utvecklas alltså hos djur och
övergick direkt eller indirekt till människor under tiden för domesticering då
kontakten med tämjda djur blev vardag. Neolitiseringen var med andra ord
inte bara en revolutionär process för människan utan även ett avgörande steg
för den biologiska evolutionen för sjukdomar (Barnes 2005:138). Ett virus som
mässlingen anses exempelvis ha fått fäste hos människan i samband med att
hundar och människor koncentrerades kring de första centralplatserna (Barnes
2005:191). Luftburna patogener som tidigare drabbat enskilda individer får
i samband med en ökad urbanisering en möjlighet att snabbt spridas mellan
människor. De hygieniska förhållandena försämras också då mängden avfall
ökar och lagras i människors närhet vilket i sin tur ökar risken för att smittspridning via vattenförsörjning och parasiter. Infektioner som når grupper som
inte varit exponerade för sjukdomen kan ha förödande resultat. Resultaten av
dessa möten finns väl dokumenterat både i historiska och antropologiska data
(Larsen 2000:121ff ). Genomgående är det de svaga som drabbas mest dvs.
barn och gamla. Även om urbaniseringen underlättade smittspridning finns
det infektioner som kan överleva även hos mycket små grupper.

Spädbarns känslighet nu och då
Den moderna människan lever på många sätt i den bästa av världar. Enligt
WHO kan en generell ökning av medellivslängden ses för både män och
kvinnor globalt. Nationella så väl som internationella organisationer arbetar
med hälsoprojekt och skräddarsydda hälsostrategier vilka leder till minskad
smittspridning av infektionssjukdomar via exempelvis arbeten med förbättring
av sanitära förhållanden. Idag gör olika hälsoprogram att vacciner tillhandahålls
till mer än 40% av världens barn (UNICEF 2011). Trots en generell positiv
utveckling av allmänhälsan är levnadsförhållanden för många människor
fortfarande mycket svåra och detta slår olika hårt mot olika åldersgrupper.
De flesta av de nio miljoner barn under fem år som dör av sjukdom varje år
i världen idag anses kunna ha räddats relativt enkelt med hjälp av rätt vård.
Diarréer och lunginflammationer är de vanligaste dödorsakerna. Enbart
diarrésjukdomar beräknas ta livet av 1,5 miljoner barn varje år (UNICEF
2011). Givetvis är dessa problem tätt knutna till olika länders ekonomi och i
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utvecklingsländer beräknas barn under fem år löpa tio gånger högre risk att
dö än barn från andra områden. Omkring 20 miljoner barn lider av svår akut
näringsbrist som också gör dem mer mottagliga för sjukdomar.
Hur förhåller sig dessa data till barn i förhistorien? Lewis (2007:22)
nämner att det inom bioarkeologin nära nog blivit regel att sätta gränsen för
barndödlighet till omkring 30% när arkeologiska material utvärderas. En lägre
andel barn i ett skelettmaterial anses ofta tyda på en underrepresentation.
Guy et al (1997) visar i en ofta citerad studie att frekvensen av barngravar
på historiska begravningsplatser varierar mellan 5-6% men att demografer
som arbetar med pre-vaccinära samhällen pekar på en spädbarnsdöd som
sällan faller under 25%. Vid de tillfällen som entydiga historiska data i form
av sockenregister har kunnat användas som referensmaterial till en specifik
arkeologiskt undersökt population har de förstnämna med få undantag angett
en mycket hög barndödlighet vilket inte motsvarats av de osteologiska resultaten
(t.ex. Walker et al 1988; Jones & Ubelaker 2001). I Sverige har en liknande
sammanställning inte varit genomförbar, men jämförelser i åldersfördelning
mellan ett medeltida skelettmaterial och en endast 100 år yngre historisk
dokumentation från samma område har gjorts, där det sistnämnda pekar på
en hög spädbarnsdödlighet till skillnad från de osteologiska resultaten (Arcini
1999:fig 3:1 och 3:5). Frågan är om förhållandena hann förändras speciellt
mycket under tiden som gick mellan de olika källmaterialen.
Det är emellertid tveksamt om det är lämpligt att göra analogier mellan
förhistoriska grupper och moderna data, exempelvis över barn i utvecklingsländer, med tanke på bl.a. modern miljöförstöring som eskalerat under de sista
100 åren. Dagens människa lever under helt andra förhållanden än gårdagens,
med annan populationsdensitet och andra smittvägar. Det är därför rimligt
att argumentera mot enkla jämförelser, samtidigt som man inte kan frångå
den fysiska känsligheten hos barn under deras första levnadstid. Som nämnts
ovan, har i samhällen där folk har levt stationärt i flerfamiljsgrupper med en
nära kontakt med djur en risk för infektioner och smitta funnits. Denna risk
har ökat i takt med centralisering och en tilltagande populationsdensitet.
Hög barnadödlighet är ett faktum i många samhällen, speciellt i förindustriella, och är därför en viktig faktor då demografiska beräkningar ska göras
(Sauders & Barrans 2005; Wood et al 2007; Saunders 2008:117). Den ofta
förekommande diskrepansen mellan arkeologi och historiska data är märklig
och måste diskuteras. Det är befogat att ifrågasätta representationen i äldre
skelettmaterial som inkluderar få barn yngre än 2 år. Även om den specifika
nivån på barnadödligheten är svår att bedöma, är och har barn alltid varit en
känslig grupp oavsett levnadsförhållanden.
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Barnens tafonomi
Då representationen av barngravar diskuteras i olika arkeologiska sammanhang
så tar många forskare upp goda exempel på lokaler där spädbarn, eller till och
med foster, har hittats i stora antal. Närvaron av en faktor är emellertid inte
lika svårhanterad som frånvaron av den samma. Det är platser utan barnskelett
eller med låga frekvenser som måste dissekeras. Ovan har jag försökta att lyfta
fram att små barn är fysiskt känsligare än vuxna; att barn var utsatta för risker
även under förhistorisk tid och det rimliga i att vi därför bör hitta barngravar
på ”allmänna” gravplatser. En tydligt underskott på desamma gör det befogat
att diskutera kring orsaken och här nämns ofta tafonomiska faktorer. Inom
forensisk forskning är svårigheterna att lokalisera små barns kroppar kända
och barnkroppars tafonomi skiljs från vuxnas (Morton & Lord 2002). En
barnkropp förmultnar snabbare än en vuxens (t.ex. Crist et al 1997; Morton
& Lord 2002). Vad gäller enbart skelettet visar en undersökning av benbevarandegraden i olika åldersgrupper att det generellt bevaras sämre hos unga
än vuxna och att detta speciellt gällde för barn under 4 år (Bello et al 2006).
Barns skelett inkluderar under en period mer än 300 delar vilka sedan utvecklas
och delvis växer ihop till den vuxna individens ca. 206 enskilda skelettelement.
De flesta element består i inledningsfasen av bindväv eller brosk dvs. 70-80%
vatten och i jämförelse med vuxna så är den relativa andelen mineraliserat
ben mycket mindre. Tillsammans med förhållandet stor-exponerad-yta/litenvolym, leder detta till en snabb skelettisering och disartikulering (Morton &
Lord 2002:156, för en detaljerad beskrivning av de aktiva processerna kring
död och förruttnelse se Lew & Matshes 2005). Vid jämförande studier av
representation av foster och spädbarnskelett från olika historiska kontexter
framkom intressant nog att barn under 2 år hade ett mindre mineraliserat
skelett än foster, dvs. prenatala barn (Guy et al 1997). Detta berodde på den
sänkning av mineralinnehåll som följde hos barnet under det första året efter
födseln. Experiment på griskultingar visar dessutom att nedbrytningen av en
liten kropp kan gå lika snabbt under jord som över vilket sällan är fallet med
vuxna individer och spridningen på småben kan dessutom vara mycket stor
även under jord (Enwere, Paulyann 2008). Surhetsgraden i jorden korrelerar
med benbevaring generellt och gör barnben extra utsatta (Gordon & Buikstra
1981). Kremering försvårar ytterligare möjligheterna att hitta och identifiera
mänskliga kvarlevor, speciellt gäller detta unga personer. Kroppens organiska
vävnader förintas och kvarlämnar endast krympta och vridna benelement
bestående av icke-organsikt material. Dessa kan visserligen kvarhålla sitt
karaktäristiska utseende (vilket framförallt gäller för små kompakta benelement) men är sköra och spricker lätt. Av ett spädbarn med ett skelett som
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ännu till stora delar består av bindväv och brosk återstår endast 1% av den icke
kremerade kroppen i jämförelse med vuxnas 3,5% (Warren & Maples 1997).
Lewis refererar till en konferenspresentation av Holck från 2001 som visar
att en spädbarnskropp kan förintas inom 20 minuter vid en husbrand (Lewis
2007:23). De tafonomiska problemen till trots, finns det många exempel på
hur barnskelett från de absolut yngsta har bevarats väl både från brand- och
skelettgravfält (se t.ex. Iregren 2000, Lewis 2007 och där anförd litteratur).
Bevaringsförhållanden varierar kraftigt mellan olika gravplatser och även inom
en och samma gravplats (Kjellström 2005, se fig. 1). Till och med hos en och
samma individ kan mycket olika typ av fragmentering och upplösning av ben
studeras beroende på kroppens läge och olika tafonomiska agenters åtkomst
till densamma. Som en följd av detta, utan att förringa eller åsidosätta den
kulturella påverkan på representationen av småbarn i gravmaterial, måste alltid
bevaringsförhållandena på den enskilda lokalen ingående analyseras innan
andra tolkningar av närvaro eller frånvaro av småbarn görs.

Spår efter levande unga
Unga individer i ett arkeologisk skelettmaterial reflekterar inte på något
tillfredsställande sätt förhållandena för barn generellt i forntida samhällen.
Detta eftersom de de facto dog unga. Ett dött barn är, frånsett olyckor eller
medvetet våld, en tydlig bekräftelse på att hälsoläget för åtminstone den aktuella
individen var otillräcklig. Å anda sidan, majoriteten av barnen i en osteologisk
samling dog troligtvis av snabba infektioner vilka inte hann påverka skelettet
(Scheur & Black 2000:18). Detta gör att ur en osteologisk synvinkel behöver
inte skillnaden mellan de döda barnen, som vi kan undersöka, och de en gång
överlevande barnen, som vi inte kan undersöka, vara speciellt stor. Om man
som osteoarkeolog ändå vill undvika ett alltför stort fokus på barns mortalitet
och morbiditet i förhistorien finns det få analyserbara parametrar att arbeta
med. Ämnets art är sådant att de specifika morfologiska drag som utöver de
som kopplas till demografi och kroppslängd, kan avläsas i ben utgör sällan
exempel på för individen positiva händelser. Visserligen kan muskelfästen och
bendensitet antyda att individen levt ett fysiskt aktivt liv med (osteologiskt)
god hälsa men detta kan ha genetisk grund och det är sällan som man med
säkerhet kan identifiera vilken sorts sysselsättning en enskild individ ägnat sig
åt. För att osteologiska material ska kunna ligga till grund för tolkningar av
levande barn i större sammanhang behövs istället parametrar som är tämligen
vanliga och som erbjuder en mindre vag tolkning.
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Figur 1. Variationer i bevaring hos barnskelett från samma gravplats. Till vänster (a),
lämningarna efter ett nyfött barn (Si 3035) vilka kan jämföras med spåren efter ett sex
månaders spädbarn (Si 3183) placerad ovanpå en vuxen person (b). Båda gravarna
påträffades 2006 vid undersökningarna av kvarteret Humlegården i Sigtuna (Foto:
Sigtuna museum).

Två parametrar som kan studeras närmare i ett bioarkeologiskt sammanhang
där man intresserar sig för levnadsvillkoren för levande barn i historien, är
emaljhypoplasier och cribra orbitalia (Bennike et al 2005). Båda skelettförändringarna är relaterade till barndomen och är visserligen tecken på
ohälsa hos individen, men de behöver inte ha lett till döden och kan därför
undersökas även hos vuxna. Detta är en fördel eftersom det då är möjligt att
skilja mellan kvinnor och män och man kan på detta sätt få en möjlighet att
diskutera genderrelaterade uppfostringsstrategier och annan kulturellt styrd
påverkan. Frekvenser av dessa osteologiska parameter kan också användas för
att bättre förstå hur levnadsvillkoren skilde sig mellan olika orter eller mellan
olika tidpunkter.
Emaljhypoplasier är utvecklingsstörningar, i form av fåror eller gropar
på emaljytan, som uppstår under tiden då ameloblasterna utsöndrar sin
emaljmatrix (Hillson 1998:165ff ). Dessa celler är känsliga för störningar i
form av exempelvis trauma, näringsbrist, genetiska defekter och sjukdomar.
Störningarnas närvaro på olika tandtyper samt deras placering på tandkronan
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antyder när barnet utsattes för en stressfaktor. Tidigare studier av arkeologiska
skelettmaterial har antytt att personer med emaljhypoplasier löpte en större
risk att dö i tidigare år än de utan emaljskador (Iregren 2000).
Då förhållandet mellan näringsintaget och omsättning av näringsämnen
rubbas finns det risk för att en individ blir undernärd. Undernäring kan,
förutom via otillräcklig kosthållning, orsakas av en mängd andra faktorer som
infektioner, parasiter, diarré eller blodförlust och detta kan i sin tur leda till
blodbrist dvs. anemi. I de röda blodkropparna minskar koncentrationen av
hemoglobin eller så minskar de röda blodkropparna i antal. Blodbristen gör
det därmed svårt för kroppen att föra ut syre till cellerna. Detta leder till att
röda märgen i framförallt skalltak (diploë) och ögonhålor (orbita) sväller och
skadar de yttre benskikten (tabulae) (Aufderheide & Rodriguez-Martin 1998:
348). Skadorna i form av små perforeringar samlas generellt under namnet
porotic hyperostosis men de i ögonhålans tak går oftare under beteckningen
cribra orbitalia (Walker et al 2009). Förändringarna ska inte ses som en egen
sjukdom utan är ett samlingsnamn på en destruerade rubbning. Även om anemi
är en vanlig orsak, kan samma typer av skador uppstå vid infektioner eller ett
vissa specifika sjukdomar (Ortner 2003:370, Schultz 2001). Produktionen
av röda blodkroppar är som störst i skalltak och de långa rörbenen under
barndomen. Hos vuxna sker samma produktion snarare i bröstben, kotor
och revben (Walker et al 2009 och där anförd litt.). På grund av detta kan
cribra orbitalia anses reflektera stress under uppväxtåren. Liksom emaljhypoplasier indikerar tidigare undersökningar av cribra orbitalia, att individer
som uppvisar förändringen riskerar att dö i tidigare vuxen ålder än individer
utan förändringen (Iregren 2000).
I den resterande delen av den här artikeln används dessa två osteologiska
parametrar som utgångspunkt för att studera eventuella skillnader mellan
hur pojkar och flickor levt på olika platser eller under olika tidpunkter. Här
kommer en jämförande undersökning göras mellan tre olika kontexter: Birka,
Sigtuna och gårdsgravfält.

Barn och vuxna i Birka, Sigtuna och på samtida gårdar
Trots att Birka på Björkön i Mälaren är en av de mest arkeologiskt omskrivna
vikingalokalerna i Skandinavien är undersökningarna av det humana skelettmaterialen få.1 I den aktuella undersökningen koncentreras emellertid frågeställningen till att enbart gälla de obrända skeletten från gravfältet Norr om
Borg. Detta gravfält inkluderar framförallt flatmarksgravar med skelett även
om undantag finns. Den arkeologiska kontexten har visat att både kvinnor,
män och barn ska finns begravda och gravarna är daterade till ca. 800-975
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(Gräslund 1980:3ff ). Gravfältet får här representera Birka i allmänhet och
den vikingatida människan i Mälardalen i synnerhet.
Sigtuna anläggs någon gång under slutet av 900-talet och har sin blomstringstid under 1100-1200-talet. Sigtuna var till skillnad från Birka framförallt
ett administrativt centrum med flera politiskt viktiga institutioner (Tesch
2001). De kristna inslagen är tydliga redan under den äldsta perioden och med
tiden byggs flera stenkyrkor. Gravmaterialet är stort och omkring 805 gravar
har undersökts osteologiskt (Kjellström 2005; Kjellström & Wikström 2008;
Ljung et al 2009; Kjellström manus). För att inte de kronologiska skillnaderna
ska bli allt för omfattande har individer som gravlagts under Sigtunas första
fas (900-1100-tal) separerats från det totala materialet. Dessa skelett får
representera en för-urban grupp i det tidigmedeltida Uppland.
Med gårdsgravfält syftas till de gravar som kan kopplas till gårdar i det
omgivande landskapet under samma period som Birka fram till och med
tiden för Sigtunas etablering (750-1050). Dessa gårdar hade nära kontakt
med centralorterna men fungerade som självständiga enheter, ofta med en
lång platskontinuitet. I kategorin ”gårdsgravfält” ingår skelettgravar som har
det gemensamt att de uppvisar kristna drag och är daterade till skiftet mellan
vikingatid och tidig medeltid (Tabell 1, enstaka gravar med en uppenbart
avvikande datering har uteslutits). Människorna från gårdsgravfälten begravdes under samma period som både Birka och Sigtuna och kan därför inte
avskiljas kronologiskt från dessa båda orter. Däremot är det intressant att se
om samma tendenser som kan anas hos de båda centralorterna kan observeras
även hos denna grupp.
Undersökningen måste betraktas som tentativ eftersom flera källkritiska
problem föreligger. Dateringen av vissa gravar är i några fall baserat på ett klent
underlag. Även om skeletten från Birka och gårdsgravfälten har analyserats
på samma sätt som de från Sigtuna är kontextuppgifterna ibland diffusa.2
Bevaringen av skeletten är generellt dålig hos gravar från Birka och gårdsgravfält och i några gravar finns rester efter flera individer (det är ibland osäkert
om det rör sig om dubbelgravar eller omrörda ben). För att kunna tillvara
ta största mängden information har data samlats in från så många individer
som möjligt men i de fall det fanns risk att samma individ registrerades två
gånger fick individen utgå. Köns- och åldersbedömning baseras på vanliga
antropologiska tekniker närmare presenterade i Kjellström och Wikström
(2006). Eftersom materialet var begränsat och i vissa fall mycket dåligt bevarat,
gjordes endast en enkel åldersfördelning i en grupp som var under 20 år och
en som var över. Detta är en grov gränsdragning och givetvis inte optimalt
då individer som av sin samtid kan ha betraktats som vuxna hamnar i samma
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grupp som spädbarn. Gränsdragningen ger ändå en viss uppskattning av vilka
som dog innan deras skelett var fullt utvecklade samt om detta faktum kan
relaterats till perioder av fysisk påfrestning under barndomen. Sammantaget
gjordes en registrering över närvaro av åtminstone en tand och en ögonhåla
samt närvaro av emaljhypoplasier och cribra orbitalia. Eftersom det rör sig
om en preliminär studie utfördes inte några signifikanstester.

Material

Socken

RAÄ

SHM

N sk Referens

Edsvägen, UpplandsVäsby
Enbacken, Årsta
Gammelbyn 3:1
Grimsta
Görla 9:2
Häggvik 3:48, Skälby
Skälby stadsäga 5419
Skälby stadsäga 5420
Skälby, Skälbyvägen
Stav
Såsta 3:1, Broby bro
Tureberg, Nytorp
Valsta
Öresundsbro

Eds
Vaksala
Börstil
Fresta
Frötuna
Sollentuna
Sollentuna
Sollentuna
Sollentuna
Färentuna
Täby
Sollentuna
Norrsunda
Frösunda

47/48
89
135
32-34
23
291/293
285
285
285
55
42
278
59

32219
15268
34835
31439
34347
34875
30116
30112
26587
31041
33379
34351
34069
18158

3
8
14
2
10
11
4
1
5
8
3
5
10
4

				

Summanen 1985
Sjöling 2006
Jeppsson 2004
Hemmendorff 1979
Eriksson 1995
Andersson 2003
Welinder 1973
Ringquist 1973
Undersökt av V. Ginters 1959, SHM
Claréus 1976
Andersson & Boije 1999
Uppgifter från SHM med inv.nr. 34356
Andersson 1997
Undersökt av F. Bergman 1926, SHM

Tabell 1. Förteckning över de gårdsgravfält i Uppland som ingår i studien.
(N sk= antal skelett).

Material

Sigtuna Fas 1
Gårdsgravfält
Birka

N

n <20 år

% av tot

n >20 år

% av tot

♀ n

♂ n

282
88
71
441

82
19
6
107

29,1
21,7
8,5
24,3

200
69
65
334

70,9
78,4
91,5
75,7

71
13
12
96

92
27
8
127

Tabell 2. Det totala antalet undersökta individer. Med Birka avses gravarna
norr om Borg. (N= totalt antal, n= antal i specifik kategori).
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Skillnader och likheter i emaljhypoplasier och cribra orbitalia
Totalt undersöktes rester efter 441 individer där Sigtuna utgör mer än hälften
av det totala materialet (Tabell 2). Fördelningen av individer över och under
20 varierar kraftigt mellan framförallt Birka och Sigtuna där det förra endast
inkluderar sex barn bland 70 analyserade individer. I Sigtuna var nästan en
tredjedel under 20 år. Bland de könsbedömda individerna i respektive material
påträffades något fler kvinnor i Birkamaterialet än i de övriga två där männen
är i majoritet. Birka utmärker sig även genom att uppvisa betydligt mer fall
av emaljhypoplasier (30,4%) och cribra obitalia (37,5%) (Tabell 3 och 4).
Personerna på gårdsgravfälten verkar inte lika drabbade av emaljhypoplasier
där frekvensen ligger i nivå med Sigtuna (19% respektive 17,8%) men har
nästan lika många fall av cribra orbitalia (34,8% i jämförelse med Sigtunas
15,3%) som Birka.
Material
N
Sigtuna Fas 1 202
Gårdsgravar 63
Birka
46
311

E.h.
n
36
12
14
62

E.h.
%
17,8
19,0
30,4
19,9

<20år
N
58
16
6
80

E.h.
n
13
1
3
17

E.h.
%
22,4
6,3
50,0
21,3

>20år
N
144
47
40
231

E.h.
n
23
11
11
45

E.h.
%
16,0
23,4
27,5
19,5

♀
N
55
11
7
73

E.h.
n
10
3
3
16

E.h.
%
18,2
27,3
42,9
21,9

♂
N
64
24
4
92

E.h.
n
10
6
2
18

E.h.
%
15,6
25,0
50,0
19,6

Tabell 3. Antalet individer med åtminstone en tand och fördelning av individer med
emaljhypoplasier. Med Birka avses gravarna norr om Borg. Förkortningar: N= antal
individer med tänder, n= antal i specifik kategori, E.h.= emaljhypoplasier.

Material
N
Sigtuna Fas 1 85
Gårdsgravar 23
Birka
16
124

C.o.
n
13
8
6
27

C.o.
%
15,3
34,8
37,5
21,8

<20år
N
16
4
2
22

C.o
n
7
3
0
10

C.o.
%
43,8
75,0
0,0
45,5

>20år
N
69
19
14
102

C.o.
n
6
5
6
17

C.o
%
8,7
26,3
42,9
16,7

♀
N
25
4
7
36

C.o.
n
5
1
3
9

C.o.
%
20,0
25,0
42,9
25,0

♂
N
41
14
6
61

C.o.
n
3
5
3
11

C.o.
%
7,3
35,7
50,0
18,0

Tabell 4. Antalet individer med åtminstone en undersökt ögonhåla och fördelning av
individer med cribra orbitalia. Med Birka avses gravarna norr om Borg. Förkortningar:
N= totalt antal (en ögonhåla), n= antal i specifik kategori, C.o.= cribra orbitalia.

Fördelningen i de två åldersgrupperna visar att i Birka- samt Sigtunamaterialet
påträffas emaljhypoplasier framförallt hos de som dog före 20 års ålder
(Tabell 3). På gårdsgravfälten är det istället äldre individer som uppvisar
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samma typ av emaljskada. Cribra orbitalia påträffas i den yngre gruppen hos
skelett från Sigtuna och från gårdsgravfälten men hos äldre i Birka (Tabell
4). Emaljhypoplasier noterades relativt jämt fördelat hos kvinnor och män i
materialen men med en övervikt hos kvinnor på gårdsgravfält och i Sigtuna.
I Birka dominerar männen bland de drabbade. Cribra orbitalia påträffas
återigen främst hos kvinnor i Sigtuna och framförallt hos män i Birka och
på gårdsgravfält.
Sammantaget kan det konstateras gårdsgravfälten och Sigtuna liknar
varandra mest i fråga om fördelning mellan osteologiskt kön och de två
åldersgrupperna; spridning av emaljhypoplasier totalt samt mellan könen;
fördelning av cribra orbitalia hos framförallt unga. Gårdsgravfälten påminner
om Birka i total frekvens av cribra obitalia samt att i synnerhet män drabbats.
Birka och Sigtuna uppvisar alltså i detta sammanhang mycket olika tendenser.

Diskussion
Innan någon diskussion över resultaten kan göras bör några källkritiska aspekter
nämnas. Emaljhypoplasier är mer vanliga på vissa tandtyper (hörn- och framtänder) än andra (Goodman & Song 2005:212). Olika bevaring skulle därför
kunna påverka resultaten. Bevaringen av ben och tänder var likartad mellan
gårdsgravfält och Birkaskelett men bättre bland Sigtunaskeletten. Tolkningen
av resultaten från både Birka och gårdsgravfälten försvåras av att materialen
är små och det senare dessutom spritt från vikingatid in i tidig medeltid.
Orsaken till diskrepans mellan materialen kan även vara av kontextuell art.
Exempelvis behöver gravfältet Norr om Borg inte vara representativt för det
demografiska underlag som låg till grund för de tidigkristna gravplatserna i
Sigtuna. Kanske blir resultaten annorlunda då andra gravfält från Birka inkluderas. Resultaten bör med andra ord tolkas försiktigt men får här utgöra ett
exempel på hur man kan diskutera kring barns levnadsvillkor i tid och rum.
Individerna från Birka har betydligt högre frekvenser av emaljskador och
cribra orbitalia än Sigtuna. Detta antyder att fler barn upplevde någon form
av stress under barndomen i den vikingatida miljön än i den tidigmedeltida.
Påfrestningen var inte dödande utan många av barnen överlevde och blev
vuxna. Finns det några skillnader mellan döda unga individer och överlevande
”barn”, dvs. de som dog som vuxna? Underlaget för att bedöma fördelning av
stressrelaterade förändringar i de två åldersgrupperna var svagt. I Birkamaterialet
kunde ögonhålorna undersökas hos endast två barn och endast sex unga hade
analyserbara tänder. Resultaten från gårdsgravfält, Birka och Sigtuna visar
att förändringarna oftare påträffas hos unga än hos äldre. Denna tendens
stämmer överens med tidigare studier där skadorna tolkas som tecken på en
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sänkt allmänhälsa vilket sedan lett till en förtidig död (Iregren 2000; Walker
et al 2009). Tecken på barndomsstress är generellt betydligt högre i Birka än
i de båda andra materialen men cribra orbitalia var mer vanlig i den äldre
gruppen. På gårdsgravfälten uppvisar de i den äldre åldersgruppen fler fall av
emaljhypoplasier. Möjligen kan detta förklaras med att de som drabbades av
den stress som leder till respektive förändring antigen dog snabbt som unga
utan att några spår hann bildas på skelettet eller så överlevde man och levde
upp i vuxen ålder med spår av stressen. En aggressiv infektion med ett snabbt
förlopp riskerar alltså att leda till att individen dör och efterlämnar ett skelett
fritt från förändringar (jfr Wood et al 1992). I Sigtuna var dessa stressfaktorer mindre intensiva eller färre och bland de drabbade var det framförallt
känsliga yngre personer som riskerade att dö. En bra förklaring till skillnaden
i skadefrekvens mellan centralorter som Birka och Sigtuna är svår att ge.
Båda orterna uppvisar genom fyndmaterialet mångfacetterade kontakter med
omvärlden där likartad risk för smittspridning måste ha förelegat. Möjligen
kan Sigtunas roll som ett tidigt profant och religiöst maktcentrum ha gjort
att barnen i den tidigmedeltida staden kom från andra familjeförhållanden
än de som levde på Birka. Nära relationer till makten krävdes för att ha ett
hushåll i staden (Kjellström et al 2005). De många kristna gravgårdarna i
Sigtuna visar att präster, sannolikt med viss kunskap om medicin, rörde sig i
området. Sammantaget är det inte omöjligt att detta ledde till allmänt bättre
förhållanden för de boende. Tidigare undersökningar har visat att Sigtunaborna
under etableringsfasen var välväxta i jämförelse med människor från andra
samtida orter (Kjellström 2005). Kroppslängd är också en parameter som kan
användas för att studera barndomens hälsa. I detta fall skulle det bekräfta att
Sigtunaborna under etableringsfasen hade en ovanligt hälsosam barndom.3
Den total fördelningen av förändringar på gårdsgravfälten påminner om
den i Sigtuna. Infektionsriskerna måste ha varit lägre men drabbades man
av svårigheter under sin uppväxttid var chansen lägre att bli äldre. Om dessa
resonemang stämmer visar det att unga individer i allmänhet var en känslig
grupp men också att långt ifrån alla som drabbades av missförhållanden under
sin uppväxt fick lida av detta resten av livet.
Generellt avlas och föds det fler pojkar än flickor, denna snedfördelning
utjämnas senare eftersom pojkfoster och nyfödda pojkar tycks vara mer känsliga för stress (men denna överkänslighet försvinner med tiden) (Saunders
& Barrans 2005:189). Pojkar och flickor ska med andra ord, förutom under
möjligen de första månaderna, biologiskt ha ungefär samma förutsättningar
och motståndskraft mot sjukdomar. I Birka och Sigtuna drabbades både pojkar
och flickor men framförallt de förra uppvisar förändringar i Birka medan
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flickor har fler förändringar i Sigtunamaterialet. Möjligen kan fördelningen
av förändringar mellan pojkar och flickor ge en antydan om genderrelaterad
uppfostran eller livsvillkor. Utan att i detalj försöka identifiera vilka skillnaderna
var mellan de olika orterna visar resultaten att pojkar och flickor sannolikt levde
efter något olika premisser. Detta gäller i synnerhet centralorterna eftersom
förhållandet på gårdsgravfälten är mer svårtolkad då flickor uppvisar högre
frekvenser av emaljskador och pojkar mer cribra. Eftersom könsbedömning
endast kan utföras på vuxna individer är frågan i vilken ålder skillnaden mellan
pojkar och flickor uppkommer inte helt lätt att besvara. En möjlighet skulle
vara att studera vid vilken tidpunkt i tandutvecklingen emaljypoplasierna
uppkommit hos respektive kön. På så sätt skulle en ungefärlig tidpunkt kunna
ringas in och jämföras mellan könen. Hänsyn måste emellertid tas till att pojkar
och flickor växer olika fort vid olika tidpunkt och därför möjligen kan svara
något olika på stress vid en visst tillfälle. En faktor som kan ligga bakom de
noterade könskillnaderna och tecknen på olika livsvillkor, kan vara att barnen
inte kommer från samma uppväxtmiljö. Ingifte kan exempelvis vara upphov
till de genderrelaterade skademönstren. Undersökningar av svavelisotoper på
kvinnor och män från Birka och Sigtuna visar visserligen att i åtminstone
Birka så är den undersökta gruppen generellt mycket heterogen, men resultaten stödjer (hittills) inte denna idé (Linderholm et al 2006; Linderholm &
Kjellström 2011).
En annan intressant fortsättning på denna studie kan vara att studera
förhållandet mellan individer som uppvisar spår av emaljhypoplasier eller
cribra orbitalia och olika fynd- eller gravkategorier. På detta sätt kan man gå
vidare med de fysiska parametrarna för att se vilka sociala relationer de har.
Det är troligt att andra mönster kan framkomma som inte är relaterade till
osteologiskt kön eller (den grova) åldersgrupperingen. Detta skulle i så fall
kunna belysa skillnader mellan barn ifrån olika sociala grupper och därmed
kulturellt styrda hierarkier. De som kom från grupper som stod långt ner
på samhällsskalan och i högre grad tvingades genomleva flera eller hårdare
svårigheter kan tänkas uppvisa fler spår efter detta på ben och tänder.

Barnens ben: slutord och sammanfattning
I studier där mänskliga lämningar ingår bör man reflektera över de biologiska
processer som påverkar kroppen i livet så väl som i döden. Nyfödda barn är
känsliga och reagerar snabbt på negativa faktorer och en begravd spädbarnskropp bryts i regel ner snabbare än en vuxens. Detta måste alltså arkeologer
förhålla sig till då tolkningar görs över demografin hos ett skelettmaterial. För
att belysa hur osteologiska parametrar kan bidra till forskningen om barn och
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barndom i förhistorien gjordes en fallstudie. I denna preliminära undersökning
framkom att barnhälsan generellt tycks ha varit sämre i Birka än på omgivande
gårdar och framförallt än i det senare Sigtuna. Resultaten antyder även att
genderrelaterade processer lett till olika skademönster för flickor och pojkar.
Fortsatta undersökningar kommer att göras för att se om dessa tendenser kan
vidimeras samt om sociala faktorer kan knytas till skademönstren. Indikatorer
på barndomsstress är ofta diffusa vilket leder till komplexa resonemang och
utan en god kännedom om den arkeologiska kontexten blir de i värsta fall
utan mening. Det är därför av vikt att osteologiska resultat och arkeologiska
data behandlas med likformig respekt. De bioarkeologiska parametrarna ger
kanske inte associationer till levande friska barn i vår förhistoria men de kan
absolut användas för att bättre förstå livsvillkor och skillnader mellan olika
grupper av unga individer i tid och rum. På detta sätt levandegörs inte bara de
olika processer en människa genomgår under sin livstid utan även följderna
av dessa skeenden.

Fotnoter
1. Ett par individer har undersökts av Sjøvold (1973) och upp mot ett hundratal skelett har
analyserats vid mindre undersökningar i slutet på 70-talet av Berit Vilkans (1975) och Sabine
Sten (1979). I dessa tre fall resulterade analyserna i opublicerade rapporter (förvarade på SHM)
samt en kortfattad arkeologisk översikt av Greta Arwidsson (1989). Av de åtminstone 2300
gravar som beräknas finns på ön är de flesta brandgravar men uppskattningsvis har omkring
500 skelettgravar undersökts (Gräslund 1980:4ff ). Några osteologiska sammanställningar
över dessa gravar finns inte. Under våren 2011 kommer de obrända individerna att undersökas
ingående och översikter över demografi och patologier presenteras. All information i denna
text om Birkagravar har tagits från Gräslund (1980) samt SHM (länk: http://mis.historiska.
se/mis/sok/birka.asp?sm=10_7).
2. Det osteologiska materialet överensstämmer exempelvis inte alltid med den arkeologiska
dokumentationen och några gravar måste möjligen utgå i en senare studie.
3. Med tiden tycks emellertid detta förändras så att hälsan blir sämre i de senare faserna i
Sigtuna (Kjellström et al 2005). Framförallt gäller detta flickor vilket antyds i ökade frekvenser
av emaljhypoplasier, cribra orbitalia och en sänkt medelkroppslängd.
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