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Vad kan gamla arkeologiska skelettfynd bidra med i dagens medicinska forskning om osteoporos?
Osteologi – 
läran om skelett hos ryggradsdjur. 
På Högskolan Gotland har arkeologistudenterna möj-
lighet att studera arkeologi med osteologisk inriktning. 
Studenterna lär sig att identifiera olika ben och tänder 
från både människa och djur. De lär sig också att be-
döma kön och ålder samt studera skeletala förändringar 
som visar spår efter sjukdom och/eller trauma. I utbild-
ningen ingår även hantering av skelettrester som påträf-
fas vid arkeologiska utgrävningar. 

Den 6 juli 2011 hölls ett seminarium, ”Smärta, då 
och nu” under politikerveckan/Almedalsveckan på 
Högskolan Gotland. Se följande länk, ca 1 ½ timme.
http://www.hgo.se/almedalsveckan/2431-hgo.html

Dietstudier - Isotopundersökning 
Genom att analysera benprover kan man, via de spår av 
olika ämnen som lagrats i skelettet under människors 
levnad, få reda på om deras kost bestått av övervägande 
vegetabilisk eller animalisk föda. Dessutom kan man se 
om den animaliska födan har bestått mest av fisk eller 
kött och om det kött man ätit kommit i första hand från 
växtätare eller köttätare.
Man kan också genom isotopanalysen se i vilket geogra-
fiskt område personen har tillbringat de sista tio åren 
av sitt liv. Sammansättningen av grundämnen som man 
får i sig genom vatten och lokalproducerad föda skiljer 
sig åt mellan olika platser, beroende på vilka grundäm-
nen berggrunden på platsen innehåller. Isotopanalyser 
genomförs vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, 
Stockholms universitet.

Vad kan gamla arkeologiska skelettfynd 
bidra med i dagens medicinska forskning om 
osteoporos?
År 2009 erhöll Högskolan på Gotland sökta 
forskningsmedel från KK-stiftelsen (Stiftelsen för 
kunskaps- och kompetensutveckling) för projektet 
Sjukdomar, då och nu. Under ledning av Sabine Sten 
och forskningskollegor inom arkeologi, osteologi, 
genetik och medicin vid Stockholms universitet, 
Karolinska sjukhuset och Västergötlands museum 
började arbetsgruppen att etablera kontakter för att 
uppfylla KK-stiftelsens mål att finna olika intresserade 
framtida samverkanspartners. Arbetsgruppen besökte 
och presenterade sitt forskningsarbete för bl.a. 
läkemedelföretag, sjukhus, privatpraktiserande läkare, 
museer och media. Uppsökningsverksamheten visade 
sig vara mycket framgångsrik, vilket resulterade i att 

Högskolan på Gotland erhöll ytterligare medel för två 
års arbete för att fortsätta samverkansprojektet i ett 
Genomförandeprojekt. Projekttiteln ändrades från att 
undersöka sjukdomar, som är ett mycket brett ämnes- 
och arbetsfält, till fördjupningsstudier på två mycket 
vanliga sjukdomar, nämligen osteoporos och artros, då 
och nu.
Till Genomförandeprojektet har flera personer från inte 
mindre än elva olika arbetsplatser knutits. Det finns hos 
alla parter ett stort gemensamt engagemang att arbeta i 
ett forskningsprojekt för att skapa djupare kompetens 
och bredare kontaktnät mellan ämnena och discipli-
nerna. Man är beroende av varandra för att komplettera 
kunskapen om människans sjukdomshistoria avseende 
osteoporos och artros, liksom hur kunskapen kan an-
vändas idag.
I forskningsprojektet används arkeologiska skelettmate-
rial för att diskutera viktiga folkhälsofrågor av idag.  En 
av projektets målsättningar är att visa att historiska data 
kan ha stor betydelse för modern forskning då ökad kun-
skap söks om specifika hälsoproblem, vilka idag medför 
stora vårdkostnader. 
Arkeologiska skelettmaterial har en mycket stor poten-
tial inom den ortopediska forskningen rörande betydel-
sen av arv respektive miljö. Därför ligger det inom pro-
jektets ramar att ett samarbete inom metodutveckling 
med tillämpning på arkeologiskt skelettmaterial med 
hjälp av naturvetenskapliga analyser, DNA- och diet-
forskning utvecklas. 
Andra mål i projektet rör vad modern sjukvård kan 
lära av gamla skelett och vad osteologer kan lära om 
benskörhet och förändringar i leder hos nu levande. 
Därtill undersöker vi huruvida kunskap om historiska 
skelettmaterial kan leda till nya preventiva åtgärder 
som kan förbättra hälsoläget i nutida och framtida 
populationer.

En stor datainsamling har utförts under två år genom 
att registrera ledförändringar och utföra osteoporos-
mätningar på arkeologiska skelettmaterial från fyra 
olika platser i Sverige, daterade till sen vikingatid fram 
till medeltidens slut, dvs. ca 900 till 1500. De under-
sökta individerna kommer från olika miljöer med olika 
levnadsförhållanden, både de som levt på landsbygden 
(Varnhem i Västergötland och Kopparsvik på Gotland) 
och de som levt i städer (Skara och Sigtuna). Här spelar 
dietstudierna en stor roll för att jämföra hur kosten har 
påverkat skelettet hos de olika befolkningarna som levt 
på landsbygden eller i staden, på en ö eller på fastlandet.
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Vad kan gamla arkeologiska skelettfynd bidra med i dagens medicinska forskning om osteoporos?
Läkarna har kunnat studera ett skelettmaterial där inga 
mjukdelar är i vägen och på så sätt kunna direkt ”ta på 
diagnosen” och se skelettförändringar som inte rönt-
gen visar. Denna kunskap i sin tur ger den moderna 
medicinska forskningen en kunskap om förhistoriska 
populationers epidemiologi och etiologi, något som till-
sammans med en kunskap om levnadsförhållanden och 
kosthållning är av stor betydelse för att tolka en stor del 
av dagens välfärdssjukdomar.
Resultaten kommer att jämföras med nu levande befolk-
ning i Sverige. Sahlgrenska universitetssjukhuset har en 
stor databas med benmätningar som kan jämföras med 
den vikingatida och medeltida befolkningen. En central 
fråga i forskningsprojektet är höftfrakturer som är ett 
stort problem i Skandinavien idag. Genom att studera 
gammalt DNA kan man söka efter möjliga frakturgene-
tiska samband och olika förändringar över tid.

I maj fick projektet möjlighet att delta i undersökning-
arna av Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan. In-
dividerna i graven undersöktes medicinskt på Huddinge 
sjukhus. Mer att läsa om undersökningen finns på Mag-
nus Ladulås gravöppningsblogg, 
http://magnusladulas.blogg.se/ onsdag 4 maj.

Sabine Sten, docent och lektor i osteologi vid Högskolan 
på Gotland. 
Dan Mellström, professor i geriatrik, 
Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg

Maria Vretemark, Cecilie Hongslo Vala och Sabine Sten 
plockar ut ben från Varnhem som ska till Gotland för 
att röntgas och bendensitetsmätas.

Sjuksköterska Peggy Lodnert i Visby har mätt 
bendensitet hos 300 individer från sen vikingatid och 
medeltid.

En närmare 
undersökning 
av ett skenben 
med hjälp av en 
datortomograf vid Ålands centralsjukhus. 
Röntgenskötare Anne Björkbom och röntgenläkare 
Staffan Jennerholm placerar skenbenet i 
datortomografen och överläkare, ortoped Eva 
Samnegård och forskare Cecilie Hongslo Vala studerar 
benet på dataskärmen.


