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Indledning

Udgravningen på Århus Domkirkes kirkegård blev foretaget af Moesgård 
Museum og foregik i efteråret 2001.1 Den arkæologiske undersøgelse ved 
nordsiden af koret var forårsaget af Århus Kommunes ønske om en 
træbeplantning på dette sted.

Udgravningen

Udgravningsfeltet målte ca. 3x1,5 m, udgjorde et areal på ca. 4,5 m2 og 
målte i dybden ca. 160 cm. De arkæologiske levn bestod af 23 humane 
begravelser, nogle med spor efter kister og tilhørende kistebeslag, kiste-
plader og søm samt et betragteligt antal løsfundne humane knogler, 
løsfundne genstande og bygningsdele, se bilag 1. 2 Et enkelt skelet var 
begravet med øreringe samt fingerring på højre hånd, smykkerne lå in 
situ. 

Der er tidligere foretaget udgravninger på Domkirkens kirkegård. I 
1994 blev et område vest, nord og syd for tårnet udgravet. Dengang blev 
der i knoglematerialet identificeret 170 individer: 97 voksne og 73 børn.3 
Kirkegården var i 1600-tallet inddelt i tre afsnit alt efter gravstedernes 
status (Danmarks Kirker 1968). De dyreste var at finde på kirkens syd-
side ud for bispegården. På østsiden lå skolejorden, hvor gravstedsprisen 
var det halve af den på sydsiden. På den nordre del af skolejorden nød 
skolen fri jord, og her fandtes bl.a. rektor Dr. Morten Børups gravsten4 
og biskop P. M. Bildsøes murede begravelse.5 Området på nordsiden af 
kirken vest for nordre korsarm kaldtes fattigjorden, og her havde de fat-
tige ret til fri begravelse (Danmarks Kirker 1968, s. 120), se bilag 1. 

Lene Mollerup, cand.mag.

1 Århus Domsogn, Hasle herred, Århus amt, UTM 578.411/6.209.875.
2 Keramik, kridtpibefragmenter, mønt, metal, bearbejdede stejler, fragmentariske formsten, 

mulig fragmentarisk gravflise, glas, glaseret tegl, tagtegl. 
3 FHM 3380, beretning.
4 1446-1526.
5 Død 1777.
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Formål

Formålet med den antropologiske analyse er gennem en alders- og køns-
analyse at beskrive et lille udsnit af de mennesker, der gennem flere 
generationer blev begravet ved Århus Domkirke.

Datering

Opførelsen af Århus Domkirke, St. Clemens, blev påbegyndt kort før år 
1200. Sandsynligvis rejstes St. Clemens kirke på det område, hvor der 
formodes at have stået en trækirke viet til Hellig Niels. Områdets funk-
tion som kirkegård kan for den ældste tid derfor ikke helt præcist tids-
fæstes, mens den øvre grænse for begravelserne er ved kirkegårdens ned-
læggelse i 1813 (Danmarks Kirker 1968). Det humane skeletmateriale 
formodes at henhøre til perioden ca. 1200 til ind i 1700-tallet.

Bevaringsgrad

De humane knogler er relativt godt bevarede, en del knogler samt næsten 
alle kranier er noget fragmenterede, hvilket sikkert skyldes at kirke-
gården var i intensiv brug fra en gang i 1200-tallet og frem til 1813, samt 
at kirkegårdsområdet efter nedlæggelsen delvis var befærdet (Danmarks 
Kirker 1968, s. 122).

Begravelserne

Begravelserne er nummereret med X-numre. I flere af gravene fandtes 
også rester efter andre individer. Disse knogler er nummereret med gra-
vens X-nummer efterfulgt af et A, B osv. og lagt i samme kasse som 
gravens hovedindivid. Både blandt begravelserne samt løsfundene var 
der mange opsamlede dyreknogler. Disse er lagt i en separat pose, 
mærket med X-nummer, og udenpå er skrevet »dyreknogler«.  

Et udvalg af felttegninger med tydelige skeletspor ses i plan 1-7, og 
notaterne vedrørende alle X-numre ses i bilag 2. I bilag 2 angiver klassifi-
kationen, om der er tale om en begravelse eller et løsfund. Begravelserne 
er anført i fortløbende numerisk rækkefølge. Herefter følger løsfundene 
efter X-nummeret i numerisk rækkefølge.

Løsfund

Løsfundne knogler, der blev opsamlet i gravene, er som tidligere omtalt 
lagt i samme kasse som gravens hovedindivid. Løsfundne knogler, der 
ikke kunne bestemmes som tilhørende en grav, blev opsamlet i niveauer/
lag. Løsfundene udgør en betydelig andel af de fundne skeletdele og er 
repræsenteret af i alt 11 fundnumre.6

6 X2, X10, X21 (to kasser), X39, X58, X67, X75, X94, X99, X103, X113.
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Den antropologiske gennemgang af de løsfundne knogler foregik på 
følgende måde: Hovedformålet var at udskille et minimumsantal af indi-
vider. Den primære analyse var en alders- og kønsbestemmelse, men 
også knoglernes morfologi, farve- og bevaringsgrad spillede en rolle ved 
sorteringen. Knoglerne blev lagt op i bunker, der repræsenterede indi-
vider fordelt efter den største sandsynlighed for, at de kunne være fra 
samme individ. Man kan aldrig være sikker på, om alle knogler er fra det 
samme individ, men på denne måde får man skabt et troværdigt mini-
mumsantal af individer, og meget længere er vanskeligt at komme med 
løsfundne knogler.

Hvert individ pakkes i poser og nummereres fortløbende med kassens 
X-nummer efterfulgt af A, B. osv. Løsfundene repræsenterer i alt 99 
individer, fordelt med 58 voksne og 41 børn.

Kønsbestemmelse

Kønnet vurderes på en række forskellige parametre, men er i øvrigt en 
subjektiv bestemmelse. De mest markante indikatorer af kønnet ses på 
bækkenpartiet samt kraniet, og i mindre grad af det øvrige skelet (Bass 
1987, Milner 1995, Brothwell 1982).

Til kønsbestemmelserne på bækkenet anvendes: Bækkenets store ind-
skæring, skambenets form, forekomsten af eller fravær af en fordybning 
under facies auricularis (preauricular sulcus), korsbenets form og hel-
hedsindtrykket af bækkenets form og rummelighed. 

På kraniet: Øjenbrynbuens form (glabella), øreknudens størrelse og 
morfologi (mastoide process), morfologien af det store nakkefæste, øjen-
hulens kant (orbital kant), vinklen af grenene på underkæben (goniale 
vinkel) samt hagefremspringets udformning og morfologi.

Til kønsbestemmelse af kroppens øvrige knogler vurderes det, om 
knoglerne generelt er massive eller gracile, samt ledhovedernes og led-
kapslernes størrelse og diameter.

Kønnet bedømmes efter følgende skala:

1. Mand (mand)
2. Sandsynligvis mand (mand?)
3. Muligvis mand (?mand)
4. Kønnet kan ikke bestemmes (?)
5. Muligvis kvinde (?kvinde)
6. Sandsynligvis kvinde (kvinde?)
7. Kvinde (kvinde)

Til kategori 4, hvor kønnet ikke kan bestemmes, henregnes skeletterne 
af børn og unge, der endnu ikke har udviklet deres sekundære kønska-
rakter. I kategorien vil også være fragmenterede skeletter samt individer 
med svage kønskarakteristika, der ikke kunne placeres i andre kategorier. 

Kategorierne 3 og 5 er usikre bestemmelser og slås derfor sammen 
med kategorien 4 i den samlede kønsfordeling. Kategorierne 1 og 2 bliver 
grupperet som mænd, og kategorierne 6 og 7 bliver grupperet som kvin-
der i den samlede kønsfordeling.
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Kønsfordelingen

Kønsfordelingen af individerne i de 23 begravelser fordeler sig med otte 
kvinder, syv mænd, syv børn og en usikker kønsbestemmelse, se tabel 1. 
Det kan være svært at udtale sig om den samlede kønsfordeling, da det 
drejer sig om et meget lille udsnit af kirkegården, men følgende tendenser 
synes at være til stede: Næsten lige mange mænd og kvinder, hvilket er 
meget normalt på en almindelig kirkegård, mens børnegravene udgør ca.  
1/3 af alle begravelserne. 

Køn Antal %
Kvinde 8 34,8

Mænd 7 30,4

Børn 7 30,4

Kønnet usikkert 1 4,4

I alt 23 100

Tabel 1. Kønsbestemmelse baseret på gravens 23 individer.

Kønsfordelingen af de 122 individer fordeler sig på 28 kvinder, 28 
mænd, 48 børn og 18 usikre kønsbestemmelser fra unge og voksne indi-
vider, se tabel 2. 

De samme forbehold angående det lille udsnit af kirkegårdens begra-
vede må nævnes, når kønsfordelingen blandt alle registrerede individer 
skal diskuteres. Følgende tendenser synes at være til stede: Lige mange 
mænd og kvinder og et forholdsvist højt antal børnegrave. Det skal poin-
teres, at børnegravene i middelalder og renæssance ofte blev anlagt med 
en ringe dybde med den konsekvens, at de hermed var i fare for at blive 
ødelagt ved nye og dybere gravlægninger. Derfor er det forventeligt, at 
der er procentvis flere børn blandt løsfundene. 

Angående antallet af de usikre bestemmelser drejer det sig i dette 
tilfælde om et betydeligt antal løsfundne knogler, hvilket er med til at 
vanskeliggøre kønsbestemmelsen.

Køn Antal %
Kvinde 28 23

Mænd 28 23

Børn 48 39,3

Kønnet usikkert 18 15

I alt 122 100

Tabel 2. Kønsbestemmelse baseret på alle 122 individer.



5

Aldersbestemmelse

Aldersbestemmelsen er bygget op over en subjektiv og en objektiv alders-
analyse. Den subjektive tager hos børn og unge hensyn til: Graden af 
tændernes mineralisering og frembrud, mål af de lange knogler samt 
graden af epifysetillukningen. Hos de voksne individer bedømmes alder 
udfra epifyseliniernes synlighed, aldersbetingede ledforandringer i hele 
kroppens skelet, tændernes slid, lukningsgraden af suturerne samt knog-
lernes afkalkningsgrad (Bass 1987, Brothwell 1982, Lovejoy et.al 1985, 
Iscan 1989). 

Alderen kan relativt snævert vurderes for børn og unge, da tændernes 
mineralisering, og til dels også frembrud af både mælketænder og de 
blivende tænder, er nøje genetisk forbundet og generelt følger et møn-
ster. Det samme gælder for sammenvoksningen af skelettets knogler og 
epifysernes forbeningsgrad. Er både tænder og knogler bevaret, kan en 
aldersbestemmelse af børn og unge være ganske præcis. Er der kun frag-
mentariske knogledele bevaret, bliver aldersintervallet bredere.

For voksne individer, der har fået alle deres blivende tænder, og hvor 
knoglerne er helt fusioneret (når kravebenets ledende mod brystbenet er 
fusioneret, ca. i 25 års alderen), er det sværere at bedømme den individu-
elle alder ved dødens indtræden.

Subjektivt bedømmes aldersbetingede forandringer i alle led, tænder-
nes slid samt lukningsgraden af kraniets suturer. Både ledforandringer 
og tændernes slid har en individuel variation, alt efter hvilket liv vedkom-
mende har levet, og hvilken kost vedkommende har fortæret. Luknings-
graden af kraniets suturer indeholder også en del individuel variation. 
Derfor kan alderen af udvoksede individer ofte kun bedømmes indenfor 
et relativt bredt interval.

Den objektive aldersanalyse er en transitionsanalyse, der udføres 
på voksne individer. Metoden er baseret på en række observationer af 
aldersbetingede forandringer af bækkenets led (facies auricularis og sym-
fyse pubicus) samt lukningsgraden af kraniets suturer og bygger på, hvor 
længe individet er fra at gå fra et stadie til et andet. Metoden baseres på 
skeletsamlinger, hvor det enkelte individs alder og køn er kendt (Boldsen 
et al 2002).

Den objektive aldersanalyse er udviklet af forskere på ADBOU (Antro-
pologisk Database Odense Universitet) i samarbejde med forskere fra 
Pennsylvania State University, USA.

Når det har været muligt, er begge aldersbestemmelser udført, resul-
tatet ses i bilag 2. Som oftest vil der være overensstemmelse mellem den 
subjektive og den objektive aldersbestemmelse, muligvis med nogle få års 
variation.

Aldersfordeling og analyse

I det følgende registreres alle individer fra udgravningen FHM 4340, 
både begravelserne samt løsfund. Voksne individer (fra ca. 20 år) udgør 
61%, mens børnene og de unge (under 20 år) udgør 39%.

En meget høj korrelation mellem den subjektive aldersbestemmelse 
og transitionsaldrene gør det muligt at korrigere den subjektive alder, så 
den er overensstemmende med transitionsaldrene. Fordelen herved er, at 
dette også gælder for de individer, for hvem det ikke var muligt at udføre 
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en transitionsaldersbestemmelse. I det følgende vil denne alder blive 
omtalt som den korrigerede subjektive alder. Analyseres den samlede 
overlevelse for alle individer, både børn og voksne, kan det iagttages, at 
ca. 58% nåede at blive voksne (over 20 år), mens kun 10% nåede at blive 
over 60 år, se bilag 3a.

Analyseres overlevelsen for voksne mænd og kvinder, kan der iagtta-
ges en øget overdødelighed for kvindernes vedkommende fra begyndel-
sen af 20’erne og frem til 40-års alderen, se fig. 3. Kvindernes forøgede 
dødelighed i deres reproduktive periode kaldes for mødredødeligheden, 
hvilket vil sige, at de havde en forøget risiko for at dø i forbindelse med at 
reproducere og opfostre den næste generation. Faktisk havde mændene 
fra Store Torv 18% bedre overlevelse end kvinderne i alderen 20-40 år. 
På den anden side af den reproduktive alder har kvinderne en markant 
bedre overlevelse end mændene, se bilag 3b. At kvindernes overlevelse 
er så markant i forhold til mændene, når de når på den anden side af kli-
makteriet, hænger efter alt at dømme sammen med, at kvinderne i højere 
grad end mændene var udsat for selektiv dødelighed: I forbindelse med 
de omkostninger, det har været at føde og opfostre mange børn, er de 
svageste kvindelige individer døde ud af befolkningen i en yngre alder 
end blandt mændene.7

7 Analyserne er lavet i samarbejde med Jesper Boldsen.
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Patologi

Patologi er hovedsagelig registreret blandt de primære begravelser, og i 
enkelte tilfælde blandt løsfundene. Listen er derfor ikke komplet, hvad 
angår de løsfundne knogler.

Blandt de 23 begravelser fandtes flere individer med lineære emalje-
hypoplasier. Dette ses som mere eller mindre markante furer af tandens 
emalje parallelt med tyggeflade. Emaljehypoplasierne dannes under tan-
dens mineralisering, og forbindes med fysisk eller psykisk stress, almin-
deligvis perioder med sygdom eller underernæring/forkert ernæring i 
barndommen. Da tanden mineraliserer efter et nøje fastlagt mønster, er 
det muligt at aflæse alderen, hvornår krisen eller kriserne indtraf i indivi-
dets barndom. 

Emaljehypoplasier findes på tænderne af individerne:

Grav 1 (X11) hypoplasierne er dannet i intervallet mellem 3-5 år
Grav 6 (X30) hypoplasierne er dannet i intervallet mellem 3-5 år
Grav 10 (X64) hypoplasierne er dannet i intervallet mellem 4-6 år
Grav 16 (X93) hypoplasierne er dannet i intervallet mellem 3-4 år
Grav 19 (X100) hypoplasierne er dannet i intervallet mellem 11⁄2- 3 år
Løsfund X32A, hypoplasierne er dannet i intervallet mellem 2-3 år
Løsfund X58, hypoplasierne er dannet i intervallet mellem 2-4 år

En anden hyppig knogleforandring både blandt begravelser og løsfund 
er periostale forandringer på skinne- og lægbenene. Periostale forandrin-
ger ses fra svage til mere markante forandringer i knoglens yderste ben-
hinde og er symptom på mange lidelser lige fra kredsløbsforstyrrelser til 
en række alvorlige sygdomme. Det er ikke muligt i nogen af tilfældene at 
koble knogleforandringerne til specifikke sygelige tilstande. 

Periostale forandringer ses på knoglerne ved:

Grav 2 (X12) periostale forandringer af højre lægben og skinneben
Grav 6 (X30) periostale forandringer på venstre skinneben
Grav 11 (X79) svage periostale forandringer på begge lægben
Grav 23 (X107) periostale forandringer på lægben 
Løsfund X98B periostale forandringer af højre skinne- og lægben

Kroniske abscesser ses som synlige hulrum i kæben ved én eller flere 
tænder og forekommer ofte ved tænder med karies eller ved meget ned-
slidte tænder. Sliddet kan have blottet nerven og giver derfor bakterier 
mulighed for at komme ned i tanden. 

Abscesser i kæbeknoglen ses hos:

Grav 5 (X30) absces i undermunden ved 2. blivende kindtand i højre 
side

Grav 11 (X79) en rodspidsabsces ved venstre hjørnetand i under-
munden 

Grav 18 (X98) absces i undermunden ved 2. lille kindtand i højre side 
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Tandudfald kan have mange årsager; ubehandlet karies og parodon-
tose, ulykker og vold. Tandudfald med lukket alveole fortæller, at tanden 
er tabt mens individet var i live. Hos flere ældre individer ses helt eller 
delvist tandløse kæber. Når tænderne mistes, atrofierer kæbeknoglen, 
dvs. at den bliver mindre, da knoglen ikke stimuleres ved tygning. Meget 
atrofi af kæbeknoglen kan fortælle noget om, at individet har mistet sine 
tænder et godt stykke tid før dødens indtræden. 

Tandudfald ses i større eller mindre omfang hos:

Grav 5 (X29) tandudfald af kindtænder i over- og underkæbe sand-
synligvis pga. karies

Grav 9 (X62) tandudfald af alle tænder i underkæben, meget atrofi af 
kæbeknogle (Foto 1)

Grav 10 (X64) tandudfald af alle kindtænder i underkæben samt to 
kindtænder i overkæbens h. side

Grav 11 (X79) tandudfald af alle tænder i underkæben med undtagelse 
af højre hjørnetand

Grav 15 (X92) overkæbe delvis tandløs, tandudfald af alle tænder i 
underkæben (Foto 2)

Grav 18 (X98) tandudfald af alle tænder i overkæben, underkæbe 
delvis tandløs

Blandt skeletmaterialet ses frakturer tre, muligvis fire gange:

Grav 2 (X12) en mulig ophelet læsion af højre ankel
Grave 5 (X29) en fraktur af højre fortand
Grav 18 (X98) en ophelet læsion af 1. og 2. mellemhåndsknogle
Løsfund X21O, en mulig fraktur af en lændehvirvel

Aldersbetingede forandringer (gigt) i hvirvelsøjlen samt i kroppens led 
ses fra svage læbedannelser langs leddets kant til mere markante knogle-
udvækster:

Ledforandringer ses blandt:

Grav 5 (X29) svage ledforandringer i ryg
Grav 10 (X64) svage ledforandringer i skulder og albue
Grav 11 (X79) ledforandringer i hvirvelsøjlen med sammenfald af 

korpus samt knoglenydannelse langs randen af hvirvlernes korpus (Foto 
3+4)

Grav 18 (X98) slidgigt i lænden (Foto 5)
X75D, to hvirvler er sammenvokset i de bagerste ledtapper, og korpus 

er forskubbet for hinanden. Det kan muligvis dreje sig om en degenerativ 
lidelse.

En uspecifik sygelig tilstand ses på den yngre mand i grav 19 (X100). 
På korsbenet kan iagttages en knoglenedbrydning samt knoglenydan-
nelse på hele korsbenets ventrale overflade. Desuden kan observeres en 
begyndende kollaps af de to nederste lændehvirvler. Det har ikke været 
muligt at sætte knogleforandringerne i relation til en bestemt sygdom. 
(Foto 7)
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Nonmetrisk variation 

En del af den humane variation er af en ikke-målelig karakter og består 
af individuel morfologiske variable, som for flere karaktertræk anses for 
at være arvelige og andre igen for at være bestemt af miljømæssige fak-
torer. 

Der blev fundet tre individer med frontal sutur.8 Denne type sutur 
antages at være bestemt af genetiske faktorer (Brothwell 1982, s. 93). 
En ret stor andel af den danske middelalderbefolkning har frontal sutur 
(Sellevold 1994-95), men når tre individer findes inden for et afgrænset 
område, er det muligt, at det i dette tilfælde drejer sig om beslægtede 
individer.

Individer med frontal sutur (Foto 8):

Grav 18 (X98)
Grav 19 (X100)
Grav 23 (X107)

Andre iagttagelser

En del knogler har spor efter metalsalte i form af grønne irpletter. Der er 
muligvis tale om sporene efter knappenåle, kistesøm, pyntebeslag/søm, 
kisteplader og i enkelte tilfælde smykker. Smykker fandtes i grav 5 (X29) 
i form af en fingerring samt øreringe in situ. 

Grønne irpletter ses på knoglerne i følgende grave:

Grav 4 (X26) 
Grav 5 (X29) kranie, finger
Grav 10 (X64) kraveben, spoleben, lændehvirvler
Grav 11 (X79) kranie, skulderblad, hænder, skinneben, fødder
Grav 15 (X87) på tæerne

»Fødselsmærker«

Kvinden i grav 5 (X29) har et såkaldt fødselsmærke, også kendt som et 
»musebid«, på højre skamben. Mærket, der er en fordybning, opstår når 
ligamenterne, der holder bækkenringen sammen, belastes ved en gravi-
ditet og fødsel. Heraf kan afledes, at kvinden har været gravid i løbet af 
sin frugtbare periode. Mærkerne kan dog ikke fortælle, hvor mange børn 
hun har fået, kun at hun har været gravid.

Højde

Der er ikke angivet højde målt på det udstrakte skelet i graven. Højdebe-
regningen er derfor baseret på lårbenets længde (Trotter & Gleser 1952, 
Trotter & Gleser 1958). Den metode, der anvendes til at vurdere højde 
udfra lårbenslængden, er baseret på moderne mennesker. Moderne men-

8 Sutur på kraniet løbende fra næseroden (galbella) til punktet midt på issen, hvor coronal 

suturen og sagittal suturen mødes.
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neskers kropsproportioner og højde er anderledes end tidligere tiders 
befolkninger, derfor er denne metode ikke særlig præcis. Et andet usik-
kerhedsmoment er, at det er uvis, fra hvilken periode de enkelte skeletter 
stammer fra. Den arkæologiske tidsramme er fra ca. 1200 til ind i 1700-
tallet. Derfor må de beregnede højder tages for at være vejledende, og  
ikke som egentlige individuelle højder. 

Højden kunne beregnes for seks individer, fire kvinder og to mænd,9 
gennemsnittet angives i tabel 3.

Køn Antal Gennemsnit
Kvinde 4 158 cm

Mænd 2 170,5 cm

Tabel 3. Gennemsnit baseret på de beregnede højder

Undersøgelsens resultat

Den forholdsvis lille udgravning af FHM 4340 ved nordsiden af Århus 
Domkirkes kor frembragte et overraskende stort antal begravede 
individer. Der blev udgravet 23 reelle begravelser og et betydeligt antal 
løsfundne knogler. Det store antal løsfundne knogler taler for, at kirke-
gården, i hver fald på dette sted, er udnyttet intensivt i hele dennes funk-
tionsperiode. Blandt de løsfundne knogler kunne et minimumsantal på 
99 individer: 58 voksne og 41 børn opgøres, så udgravningens popula-
tion i alt kommer op på 122 individer.

Knoglematerialet er i en udmærket bevaringstilstand, mens de løs-
fundne knogler som regel er noget fragmenteret. Dette kan tages som et 
udtryk for, at de enkelte knogledele gentagne gange er blevet omrodet i 
gravfylden ved nye gravlægninger.

Kønsbestemmelserne viser for den samlede population, at der var lige 
mange mænd (23%) og kvinder (23%), at børnene udgjorde 39%, og 
gruppen af usikre kønsbestemmelser udgjorde 15% blandt de begravede. 
I en almindelig befolkning vil der være lige mange mænd og kvinder, 
så der er ikke noget, der tyder på selektivitet blandt begravelserne, hvad 
angår dette udsnit af kirkegården. 

Børnedødeligheden har været høj, især i middelalderen. Et vidnesbyrd 
herom lader løsfundene os ane. Det store antal børneknogler blandt 
løsfundene kan forklares ved, at børnegrave generelt i middelalderen og 
renæssancen blev anlagt med en ringe dybde (mellem 50-100 cm), mens 
voksengravene anlægges dybere (100-180 cm). Desuden er børneknog-
lerne mere fragile, og især spædbørnsskeletter ville nemt kunne overses 
ved anlæggelsen af nye grave. Børnegrave vil derfor være mere udsat for 
ved gentagne begravelser at blive totalt ødelagt, og der vil være en større 
sandsynlighed for, at de udgør en betydelig del af løsfundene, hvis vel at 
mærke udgraveren er opmærksom på at få alle knogler med fra felten.

I middelalderen og renæssancen var børnedødeligheden meget højere 
end i dag. 42% af børnene af dette udsnit af borgere i Århus nåede ikke 
at blive voksne, og kun 10% nåede at blive rigtig gamle, over 60 år. Kvin-

9 Kvinder: X29 155,4 cm, X79 159,6 cm, X98 160,8 cm, X107 155,7 cm. Mænd: X30 175,7 

cm, X32 165,3 cm.
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derne havde, i forhold til mændene, en markant overdødelighed i deres 
fertile alder mellem ca. 20-40 år på hen ved 18%. Men nåede kvinderne 
»helskindet« på den anden side af klimakteriet, kunne de i langt højere 
grad end mændene opnå en anseelig alder. Grunden til at kvinderne var 
bedre »overlevere« i alderdommen hænger sandsynligvis sammen med, at 
de i langt højere grad var udsat for selektiv dødelighed i en yngre alder.

Sundhedstilstanden er vurderet ud fra forekomsten af bl.a. emalje-
hypoplasier i barndommen samt tændernes tilstand. Hvad angår emalje-
hypoplasier, var der 16 individer ud af de 23 begravelser, der havde 
kraniet bevaret, således at tændernes og kæbernes tilstand kunne vurde-
res. Blandt de 16 individer havde fem (31%) lineære emaljehypoplasier, 
der for næsten alles vedkommende var opstået i den tidlige barndom, 
hyppigst mellem 2-5 års alderen.

Ud af de samme 16 individer havde tre abscesser (19%), og seks (38%) 
mere eller mindre alvorligt tandudfald. Ofte opstår abscessen ved en 
tand med karies, eller når tandsliddet har blottet nerven. Var karies først 
erhvervet, var der ikke noget, som dengang kunne redde tanden. En tand 
med karies blevet sandsynligvis rykket ud, når betændelsen havde gjort 
den tilstrækkelig løs. Tandudfald skyldes først og fremmest karies, men 
vold eller ulykker kan selvfølgelig også have spillet en rolle. 

Sandsynligheden for tandudfald er stigende med alder og de, der har 
mistet mange tænder, er også ældre individer. Dog ses enkelte undtagel-
ser, hvor individer i 30’erne har meget tandudfald. Der er sandsynligvis 
tale om individer, der er begravet i kirkegårdens yngste periode. 

I den ældre middelalder var kariesfrekvensen tilsyneladende lavere end 
i senmiddelalderen og renæssancen. Sukkerets indførelse i slutningen af 
1400-tallet ændrede kostvanerne for dem, der havde råd til det. En suk-
kerholdig diæt kombineret med en ringe tandhygiejne giver grobund for 
karies.

Kirkegårdens opdeling kendes fra 1600-tallet. Den del af kirkegården, 
hvor udgravningen blev foretaget, kan henføres til skolejorden. Blandt 
de begravede på dette stykke nævner Danmarks Kirker gravsteder efter 
to betydningsfulde personer: En biskop og en rektor for Katedralskolen. 
Mon ikke det kan antages, at udgravningens placering på skolejorden 
var, om end ikke de dyreste gravpladser, så alligevel ved betydningsfulde 
gravsteder.

Det er kun en formodning, men måske er de yngre voksne med bety-
deligt tandudfald hjemmehørende blandt den sociale elite i Århus, der 
netop havde råd til et ekstravagant sukkerforbrug.

Blandt de begravede ses almindeligvis aldersbetingede ledforandringer 
især i  hvirvelsøjlen. Ledforandringer synes at opstå efter det fyldte 30. 
år. Desuden havde et individ, en ung mand, sygelige forandringer på sit 
korsben. Sygdommen, en proces der nedbrød knoglen, men også dan-
nede nyt knoglevæv, var umiddelbart ikke mulig at identificere. Fraktu-
rer ses fire gange: en fortand hos en kvinde, to mellemhåndsknogler hos 
en kvinde, en mulig brækket ankel hos en mand samt en mulig fraktur af 
en lændehvirvel fra et uidentificeret løsfund.

Tre individer, to midaldrende kvinder og en ung mand, havde frontal 
sutur. Da gravene er så tæt placeret, er der grund til at formode, at det 
kunne dreje sig om beslægtede individer, muligvis en del af et familie- 
gravsted.  

En del knogler havde spor efter grønne metalsalte i form af aftegninger 
på knoglerne. Det drejer sig sandsynligvis om mærker efter kistebeslag 
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og søm, knappenåle der har holdt ligdragten/klædet eller fra smykker. En 
kvinde blev fundet med øreringe samt en ring på højre hånd in situ. 

Højden kunne beregnes ud fra lårbenets længde for seks individer, 
to mænd og fire kvinder. Da der er en del usikkerhed i forbindelse med 
denne metode, må de kalkulerede højder opfattes som vejledende, og 
ikke som egentlige individuelle højder.

Sammenfattende kan siges, at kirkegårdsudsnittet synes at afspejle en 
almindelig befolkning, og der er umiddelbart ikke spor efter selektivi-
tet blandt begravelserne. Det kan være svært at sige noget generelt om 
befolkningen, da tidsrammen er meget bred og spænder fra tidlig mid-
delalder til ind i 1800-tallet. Dog ses at børnedødeligheden var høj, for 
den samlede periode ca. 40%, men pga. at hovedparten af skeletdelene 
stammer fra løsfund uden kontekst, er der ikke mulighed for at vurdere, 
om dødelighedsmønstret har ændret sig over tid. 

Endvidere ses at både stress-symptomer i barndommen samt tandsyg-
domme har været almindelig udbredt.

Ordforklaring

Alveole: Fatning i kæbeknoglen, hvori tanden sidder.
Atrofi: Knoglesvind.
Epifyse: Endnu ikke påvokset ledende.
Facies auricularis: Bækkenets ledflade til korsbenet. 
Galbella: Området mellem de to øjenbrynsbuer.
Gonial: Underkæbens vinklen mellem grenene (ramus) og corpus.
Mastoide process: Øreknude.
Morfologi: Knoglens form og opbygning. 
Preauriculær sulcus: Fordybning under facies auricularis ledflade.
Pubis: Skamben.
Symfyse: Knogleleddet samt bruskforbening mellem skambenene. 
Ventral: Orienteringsretning: Side ind mod maven.
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Foto 1, Underkæbe med total tandudfald. 

Foto 2, Underkæbe med tandudfald af alle kindtænder.

Foto 3, Nærbillede af gigtforandringer 

i den nederste del af hvirvelsøjlen, jævnfør foto 4.
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Foto 4, Gigtforandringer i hvirvelsøjle med sammenfald af 

hvirvellegemerne og knoglenydannelse langs deres rand.

Foto 5, Tandudfald i hele overkæben med tydelig 

knoglesvind til følge.

Foto 6, To sammenvoksede brysthvirvler, 

sandsynligvis som følge af gigt.
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Foto 7, Sygelige knogleforandringer af korsbenets ventrale overflade.

Foto 8, Tre kranier, alle med frontal sutur.
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Bilag 1

Domkirkegårdens begravelsesafsnit, kopi af tegning ca. 1815 (Danmarks Kirker 1968, s. 121), udgravningen FHM 4340 er 

lagt ind på tegningen.
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Bilag 2

fund- 
nummer klassifikation beskrivelse alder 

subjektiv
alder 

objektiv køn patologi lårbens- 
længde

beregnet 
højde bemærkninger arm- 

stilling
X11 begravelse 1 kranie + et par 

halshvirvler
25-37 kvinde svage emaljehypoplasier dannet 

i intervallet mellem 3-5 år
X12 begravelse 2 underben 35-65 mand? h. skinneben og lægben udviser 

periostale forandringer distalt, 
muligvis en ophelet fraktur af 
ankel

X20 begravelse 3 kranie, torso, overarm, 
bækken og skinneben

7-10 barn

X26 begravelse 4 meste af et spædbarn 0-1⁄2 barn en del grønne irpletter 
på knoglerne

X29 begravelse 5 næsten komplet skelet 
mangler underben og 
fødder

30-39 34 (25-48) kvinde svage ledforandringer af ryggens 
led, karies: i overmunden ved +8, 
og i undermunden af -6, 7- & 8- 
samt absces ved 7-, tandudfald 
af 8+ i overmunden og -7 & -8 
i undermunden, fraktur af højre 
fortand, tandsten

41 cm 155,4 cm grønne irpletter på 
fingre samt kranie efter 
smykker: fingerring på 
h. hånd, øreringe, hår 
rester bevaret omk. Den 
ene ørering, kvinden har 
fremudstående tænder 
med stor mellemrum 
mellem fortænderne, 
fødselsmærke på h. 
skamben

B,A

X30 begravelse 6 næsten komplet skelet, 
mangler kranie, kun 
underkæbe bevaret

35-39 36 (29-48) mand periostale forandringer på v. 
skinneben, visdomstænderne i 
underkæben aldrig frembrudt, 
svage emaljehypoplasier dannet 
i intervallet mellem 3-5 år

47,5 cm 175,7 cm C,C

X31 begravelse 7 kranie frag., overkrop, h. 
overarm, lændehvirvler, 
v. hofte

30-35 24,6 (15-42) mand B,O

X32 begravelse 8 underkrop 25-35 41 (27-62) mand 43 cm 165,3 cm C,O
X62 begravelse 9 dårlig bevaret overkrop 55-85 kvinde? tandudfald af alle tænder i 

underkæbe, meget atrofi af 
kæbeknogle, tænderne tabt 
længe før dødens indtræden

B,B

X64 begravelse 10 kranie og overkrop 30-39 36 (17-68) mand svage ledforandringer i skulder 
og albue, tandudfald af alle 
kindtænder i underkæben, samt 
+6 & +8 i overmundens h. side, 
emalje hypoplasier dannet i 
intervallet mellem 4-6 år

grønne irpletter på 
kraveben, lændehvirvler, 
h. + v. spoleben

A,A

X79 begravelse 11 helt skelet 40-55 kvinde i underkæben kun én tand 
bevaret; h. hjørnetand, resten 
faldet ud i live, i kæben ved v. 
hjørnetand en rodspidsabsces, 
gigtforandringer i ryg, 
sammenfald af hvirvlernes 
korpus samt knoglenydannelse 
langs randen, svage periostale 
forand. af begge lægben

42,7 cm 159,6 cm en del grønne irpletter 
på kranie, skulderblad, 
fødder, hænder og 
skinneben

C,B

X84 begravelse 12 v. hofte 25-39 (26-53) kvinde
X85 begravelse 13 underkrop 16-18 mand begyndende 

epifysetillukning
C,D

X87 begravelse 14 skinneben, lægben, frag. 
af lårben, fødder

10-15 barn kobberspor på tæerne

X92 begravelse 15 næsten komplet skelet 
mangler underben og 
fødder

45-85 kvinde overmunden er delvis tandløs, 
alle kindtænder i underkæben 
tabt i levende live

dårlig bevaret skelet C,C

X93 begravelse 16 næsten komplet skelet 
mangler underben og 
fødder

17-19 ? emaljehypoplasier dannet i 
intervallet mellem 3-4 år

C,C

X97 begravelse 17 det meste af et 
barneskelet

1-2 barn 14 cm

X98 begravelse 18 helt bevaret skelet, kun 
fødderne mangler

45-50 33 (29-40) kvinde kvinden har mistet alle tænder 
i overmunden i levende live, 3 
tænder bevaret i undermunden; 
absces ved 2. premolar i h. 
side, atrofi af kæbeknogle i 
overmunden, slidgigt i lænden, 
v. hånd: ophelet brud af 1. og 2. 
mellemhåndsknogle

frontal sutur, inca bone C,B

X100 begravelse 19 kranie, torso samt h. 
hofte

26-29 24 (18-32) mand begyndende kollaps af de to 
nederste lændehvirvlers korpus, 
emaljehypoplasier dannet i 
intervallet mellem 11⁄2 og 3 års 
alderen, nekrose og nydannelse 
af knogleoverfalde på korsbenet

kraftige knogler 
med markante 
muskelhæftninger, 
frontal sutur

X101 begravelse 20 fragmenter af 
underkæbe, tænder, 
ribben, lange knogler

1⁄2 barn

X102 begravelse 21 kraniefragmenter, tænder 31⁄2-41⁄2 barn

X106 begravelse 22 hvirvler, spoleben, 
hofteben, lårben

21⁄2-4 barn 20,5 cm

X107 begravelse 23 næsten komplet skelet 
mangler fødderne

35-40 35 (25-50) kvinde periostale forandringer på 
lægbenet

41,2 cm 152 cm frontal sutur B,B

X2A løsfund kranie frag., h. + v. 
overarm frag., h. lårben, 
v. knæskal

25-40 kvinde

X2B løsfund underkæbe, 1 tand, 
ribben, brystben frag., v. 
albueben, hvirvler, fingre

45-80 kvinde
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fund- 
nummer klassifikation beskrivelse alder 

subjektiv
alder 

objektiv køn patologi lårbens- 
længde

beregnet 
højde bemærkninger arm- 

stilling
X2C løsfund frag. af h. + v. overarm, 

spoleben, albueben, 
lægben, fødder

25-70 ?

X2D løsfund hofte, lårben frag. 8-12 barn
X2E løsfund kranie frag. 5-8 barn
X10A Løsfund kranie frag., overarm 

frag., h. spoleben, 
kraveben, brystben 
frag., lænde- bryst og 
halshvirvler, h. hofteben, 
v. lårbens frag., v. 
skinneben, v. knæskal, 
fingre og tæer

40-49 59,5 (26-86) mand

X10B løsfund h. + v. albueben og 
spoleben frag., h. 
hofteben, h. lårben, 
h. + v. skinneben, h. 
lægben frag., h. knæskal, 
fodknogle

25-40 kvinde

X10C løsfund frag. af spoleben, h. 
lårben, skinneben

13-15 barn

X10D løsfund frag. af h. lårben, ribben, 
kranie

4-6 barn

X10E løsfund h. lårben, ribben, kranie 
frag.

1⁄2-11⁄2 barn 9,5 cm

X10F løsfund h. lårben frag. 1⁄2-11⁄2 barn
X10G løsfund kranie og underkæbe 

frag.
6-7 barn

X10H løsfund underkæbe frag., 
skulderblad, ribben, hofte

nyfødt barn

X14A løsfund kranie frag., hofte, 
skinne- og lægben

6-8 barn

X14B løsfund fragmenter af kranie og 
lårben

nyfødt barn

X14C løsfund kraniefrag., overarm, 
skinneben

2-5 barn

X14D løsfund overarm, lårbenfrag. 1⁄2-11⁄2 barn
X14E løsfund fragmenter af kranie, 

skulder, h. overarm
23-25 kvinde

X14F løsfund fødder 25-55 ?
X14G løsfund v. overarm 25-70 kvinde?
X14H løsfund fragmenter af overarm, 

skulderblad, hvirvler
25-50 mand?

X14I løsfund fragmenter af kranie, 
overarm, spoleben, 
albueben, lårben, 
hvirvler, fingre, tæer

25-40 kvinde

X14L løsfund fragmenter af kranie, 
overarm, spoleben, 
albueben, ribben, 
hænder, fødder, korsben

25-45 kvinde

X14K Løsfund Lårben, bækken, 
skulderblad, overkæbe 
frag., hvirvler

13-16 barn

X14M løsfund fragmenter af kranie, 
spoleben, albueben, 
ribben, lårben, fødder

25-45 mand

X14N løsfund fragmenter af lårben, 
hvirvler, skamben

30-45 mand?

X20A løsfund fragment af h. albueben 35-55 ?
X21A løsfund skinneben fragment 21⁄2-41⁄2 barn
X21B løsfund lårben, skinneben, 

spoleben
0-1⁄2 barn

X21C løsfund lårben 1⁄2-11⁄2 barn 11,1 cm
X21D løsfund lårben nyfødt barn 7,3 cm
X21E løsfund kæbe & kranie 2-31⁄2 Barn
X21F løsfund Hvirvel, spolebensfrag. 8-12 Barn
X21G løsfund fragmenter af kranie, 

lårben og bækken
30-45 mand

X21H løsfund kranie, underkæbe, h. 
overarm

30-45 mand

X21I løsfund v. skinneben 25-40 kvinde?
X21K løsfund h. + v. lårben, korsben, 

frag. af lægben
32-45 mand

X21L løsfund kranie frag.,underkæbe, 
h. overarm, korsben, 
skinneben

29-49 mand

X21M løsfund overkæbe, hvirvler, 
skulderblad, v. lårben, 
skinneben, fødder

25-45 kvinde

X21N løsfund kranie frag., overarm, 
fingre, h. lårben, 
skinneben

25-40 ?kvinde

X21O løsfund lændehvirvel 25-35 ? fraktur
X29A løsfund epifyseskive 10-16 barn

Bilag 2 (Fortsat)
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fund- 
nummer klassifikation beskrivelse alder 

subjektiv
alder 

objektiv køn patologi lårbens- 
længde

beregnet 
højde bemærkninger arm- 

stilling
X29B løsfund tåled 25-60 ?
X31A løsfund hofte frag. v. side 2-3 barn
X31B løsfund kranie frag., h. hofte og 

h. lårben
1-2 barn

X31C løsfund hvirvel frag., løse 
epifyser, fingre

5-10 barn

X31D løsfund hofte frag., frag. af lange 
knogler

25-35 ?mand

X31E løsfund overarm og hoftefrag. 25-45 kvinde
X32A løsfund kranie, overkæbe, 

underkæbe, hvirvler, 
ribben, h. overarm + 
spoleben og albueben, 
kraveben, skulderbalde

6-7 barn kraftige emaljehypoplasier 
dannet i intervallet mellem 2-3 år

X39B løsfund overarmsfrag., 
skulderblad, h. + v. 
skinneben

4-7 barn

X39C løsfund fragmenter af lårben, 
skinneben, hofte, 
korsben

25-65 ?

X39D løsfund fragmenter af kranie, 
kraveben, overarm, 
ribben

25-65 ?

X39E løsfund overarmsfrag, finger 25-65 ?
X58 løsfund pandeben og overkæbe, 

hører måske til X30
25-35 mand emalje hypoplasier dannet i 

intervallet 2-4 år
kranie frag. kunne 
fint høre til X30, 
visdomstænderne aldrig 
frembrudt i overkæben

X67A løsfund hvirvel, albueben frag. 5-9 barn
X67B løsfund overkæbe 40-80 kvinde?
X67C løsfund kraniefrag., overkæbe, 

h. + v. overarm, h. 
spoleben, v. albueben, 
kraveben, fingre, 
skinneben

30-45 kvinde

X67D løsfund h. + v. overarm, 
kraveben, frag. 
af skulderblad, 
lændehvirvel, korsben, 
frag af h. + v. lægben

30-45 mand?

X67E løsfund underkæbe, v. overarm, 
ribben, h. lårben, 
korsben, v. hofte, fødder

40-45 mand

X67F løsfund underkæbe frag., v. 
skulderblad, lårbensfrag., 
v. skinneben

25-50 mand?

X67G løsfund skulderblad, v. spoleben, 
hvirvler, h. lårben

25-50 mand

X75A løsfund fragmenter af kranie, 
underkæbe, skulderblad 
skinneben

3-5 barn

X75B løsfund spoleben frag. 8-16 barn
X75C løsfund lårben 1⁄2-11⁄2 barn 8,8
X75D løsfund v. overarm, ribben, 

hvirvler, frag. af 
spoleben, skulderblad, 
fingre, skamben

50-85 kvinde? to hvirvler sammenvokset i de 
bagerste ledtapper, korpus 
forskubbet for hinanden

X75E løsfund frag. af lårben 25-45 kvinde
X75F løsfund lårben, h.+ v. hælknogle 35-55 mand
X75G løsfund v. overarm, skulderblad 40-75 kvinde
X75H løsfund fragmenter af overarm, 

lårben, albueben, lægben
25-60 ?

X75I løsfund h. lårben, v. skinneben, 
fødder

37-50 mand?

X75K løsfund v. overarm, spoleben, 
frag. af lårben, 
lændehvirvler

40-55 ?mand

X85A løsfund brysthvirvel 25-45 ?
X94A løsfund h. + v. overarm 15-17 kvinde?
X94B løsfund pandeben, v. overarm, 

v. albueben frag., v. 
skinneben, ribbens frag.

30-55 mand

X94C løsfund h. + v. fodknogler 30-55 mand
X94D løsfund kranie frag. 40-70 mand?
X94E løsfund kranie frag. 2-8 barn
X98A løsfund v. skinneben 35-80 ?
X98B løsfund h. skinne og lægben, 

frag. af v. lægben
30-50 mand? periostale forandringer

X99A løsfund kranie- og overkæbe 
frag., bækken

2-4 barn

X99B løsfund ribbens frag. 20-80 ?
X102A løsfund bækkenfrag. 25-49 ?
X103A løsfund h. fod 35-70 mand

Bilag 2 (Fortsat)
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fund- 
nummer klassifikation beskrivelse alder 

subjektiv
alder 

objektiv køn patologi lårbens- 
længde

beregnet 
højde bemærkninger arm- 

stilling
X103B løsfund frag. af overarm, ribben 1-3 barn
X103C løsfund frag af kranie, skinneben, 

fingre
8-13 barn

X103D løsfund frag. af overarm, ribben, 
hvirvler

25-40 kvinde?

X113A løsfund fodknogler, h. skinneben, 
h. spoleben, finger

35-45 mand?

X113D løsfund kranie frag., frag. 
Overkæbe

30-45 kvinde

X113C løsfund kranie frag., overkæbe 
+ tænder, atlas og axis, 
frag. Skamben

30-47 kvinde

X113A løsfund fodknogler, h. skinneben, 
h. spoleben, finger

35-45 mand?

X113B løsfund ribben, korsben, lænde- 
og brysthvirvler, frag. 
h. og v. spoleben, h. 
overarm, hånd og 
fingerknogler, underkæbe

25-30 mand

X113C løsfund kranie frag., overkæbe 
+ tænder, atlas og axis, 
frag. Skamben

30-47 kvinde

X113D løsfund kranie frag., frag. 
Overkæbe

30-45 kvinde

X113E løsfund kranie frag., overkæbe, 
underkæbe

12-14 barn

X113F løsfund kranie frag., overkæbe, 
underkæbe

6-8 barn

X113G løsfund kranie frag., overkæbe, 
lårben, skinneben, 
lægben

5-8 barn

X113H løsfund kranie frag., overkæbe, 
underkæbe, overarm, 
spoleben, kraveben, 
lårben, skinneben

11⁄2 barn

X113I løsfund kranie, spoleben, hånd- 
og fingerknogler

25-35 kvinde

X113K løsfund kranie, underkæbe, 
fragmenter af 
overarm ,albueben, 
h. skulderblad, 
lændehvirvler, korsben, 
bækken, h + v lårben, h + 
v skinneben, lægben

30-35 kvinde karies, absces

X113L løsfund skinneben 9-15 barn
X113M løsfund kranie frag. 5-8 barn

Bilag 2 (Fortsat)
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Bilag 3

3a) Den samlede overlevelse for alle individer, baseret på den korrigerede subjektive alder.

3b) Overlevelse for voksne mænd og kvinder, baseret på den korrigerede subjektive alder.
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Plan 1
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Plan 2
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Plan 3
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Plan 4
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Plan 5



28

Plan 6
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Plan 7
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Rapporterne fra Moesgårds konserverings- og naturvidenskabelig afdeling 
fremlægger resultater i forbindelse med specialundersøgelser af arkæologisk 
genstandsmateriale. 

Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser, vedanatomiske 
undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter samt arkæozoo-
logiske undersøgelser. 

Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som 
f.eks. besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser 
af konserveringsteknisk karakter.

Alle rapporterne kan downloades fra Moesgaard Museums hjemmeside.
Eftertryk med kildeangivelse tilladt.


