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1

Innledning

Fra middelalderen har en stor andel av det osteologiske materialet spor etter voldelige
sammenstøt (Holck 1970:79; Kjellström 2005:82-83). I det norske materialet finner vi avtrykk
av karakteristiske våpen som sverd, øks, spyd, kniv, armbrøst, samt pil og bue (Holck
2001:3). Vi anser gjerne voksne menn som de typiske krigerne, og Anna Kjellström (2005:8283) påpeker at disse også er ofrene for voldsskader som er observert på skjeletter fra
middelalderen. I det osteologiske materialet fra Clemenskirken i Oslo begrenser skadene seg
imidlertid ikke til menn. Slike skader er også å finne hos kvinner og unge individer opp til 20årsalderen. Materialet fra Clemenskirken omfatter hodeskaller fra 998 individer, og 112 av
disse har skader som er tolket som å ha oppstått ved vold og bruk av våpen. Vi finner skader
på hodeskallene til 68 menn, 38 kvinner og seks ikke-kjønnsbestemte individer. Kun 15 av
mennene og seks av kvinnene har legede skader (Holck og Kvaal 2000:32). De fleste
individene har dermed ikke-legede skader, som har oppstått perimortem, det vil si omkring
dødstidspunktet, og skadeomfanget er i tillegg stort. Vi kan spørre oss om hvorfor også
kvinner og unge individer har blitt rammet av voldshandlinger og om slike funn er
representative for middelalderen i Oslo.

Individer med kun

Mannlige

Kvinnelige

Ikke-kjønnsbestemte

Alle individer

individer

individer

individer

53

32

6

91

15

6

-

21

68

38

6

112

ikke-legede skader
Individer med
legede skader
Totalt

Tabell 1: Antall individer med skader, tall hentet fra tidligere analyser (Holck og Kvaal
2000:32)
Skader hos kvinner, barn og unge forekommer også i betydelig grad i
skjelettmaterialet fra en annen middelalderkirke i Oslo, Mariakirken. Elin T. Brødholt påpeker
at voldsskader hos kvinner, barn og unge sjelden forekommer i skjelettmateriale fra
middelalderen, og dette gjør materialet fra Clemenskirken og Mariakirken uvanlig i norsk
sammenheng (Brødholt 2007a:184). Vi finner voldsskader på skjelettsamlinger fra
middelalderen i Norge blant annet fra Peterskirken i Tønsberg (Holck 1989), Mære kirke i
Nord-Trøndelag (Holck 1969) og Hamar Domkirke (Sellevold 2001). Blant skjelettene fra
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Peterskirken finnes riktignok noen hugg- og pilskader hos både menn, kvinner og barn (Holck
1989:75-79), men materialet er fragmentarisk og i dårlig bevaringstilstand (Holck 1989:1113). I materialet fra Hamar finner vi også en eldre kvinne med kranieskader som trolig har
vært dødelige (Sellevold 2001:151). Bortsett fra slike funn er fellesnevneren for
skjelettsamlingene som er nevnt ovenfor, at voldsskadene hovedsakelig begrenser seg til
voksne, mannlige individer.
Vi kan tenke oss at bevaringsforhold forklarer hvorfor det ikke er funnet flere skader
hos kvinner, barn og unge i skjelettmaterialet fra lokalitetene som er nevnt ovenfor. Spesielt
barneskjeletter brytes ned raskt (Sellevold 2001:55-56), og Tony Waldron påpeker at
bruddskader hos barn er generelt svært uvanlig i skjelettsamlinger (Waldron 2009:150). Fra
Mariakirken har vi et minsteantall på 373 individer, der 71 menn, 11 kvinner og fem unge
individer under 20 år har kraniale skader. Den eneste andre norske lokaliteten som viser et
lignende mønster, med et visst skadeomfang hos kvinner og unge individer under 20 år, er
Peterskirken i Tønsberg. Det har ikke vært mulig å slå fast et nøyaktig antall individer fra
denne lokaliteten ettersom materialet er omrotet, men det minste antallet individer i registrerte
graver er 709 og det maksimale antallet er 2892 (Holck 1989:13-14). I materialet fra
Peterskirken i Tønsberg finnes 28 menn, 14 kvinner og to barn med spor etter hugg eller stikk
i bensubstansen (Holck 1989:75). Ikke alle disse skadene fra Peterskirken er hodeskader, og
det er også tydelig at Clemenskirken og Mariakirken viser en langt høyere andel skader i
forhold til antall individer. Begge de sistnevnte kirkene lå i middelalderens Oslo, et område
som i dag tilhører bydelen Gamlebyen. En andel av skadene hos menn kan trolig forklares ved
innblanding i stridigheter, men det kommer ikke like klart fram hva skadene hos kvinner og
unge individer skyldes.
Vi kan derfor stille spørsmål ved hva som førte til voldsskader hos disse individene og
når voldshandlingene fant sted. Ytterst få individer fra Clemenskirken er blitt C14-datert, og
formålet med disse dateringene var å datere anleggelsen av kirkegården. Dateringer er derfor
utført på skjeletter som ble funnet i graver som var underst i lagfølgen, stratigrafisk sett. Disse
levningene har blitt datert til slutten av vikingtiden eller tidlig middelalder og gir oss ikke et
helhetlig bilde av dateringen av individene fra Clemenskirken. Vi vet at kirkens brukstid
strekker seg fra omkring år 1000 fram til en bybrann i 1523, og materialets datering
sammenstilles derfor med middelalderen (Holck 2004:26). Når det gjelder hodeskallene med
voldsskader fra Clemenskirken har vi trolig å gjøre med en tid med mye uroligheter i løpet av
perioden kirken var i bruk, tatt i betraktning omfanget av skadene og den store andelen
dødelige skader.
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De 112 individene fra Clemenskirken med hodeskader er kjønns- og aldersvurdert. I
denne oppgaven danner disse vurderingene grunnlag for å plassere individene i tre kategorier:
menn over 20 år, kvinner over 20 år og unge individer under 20 år. Sammen med kjønns- og
alderskriterier skal jeg vurdere individene ut ifra skadetype og skadenes plassering.
Plasseringene vil bli vurdert ut ifra om det dreier seg om fremre del av skallen, sidene av
skallen, skalletaket eller bakhodet. Skadetypene er klassifisert som huggskader, knusningsskader eller stikkskader. Til sammen utgjør kjønn, alder, plassering av skadene og skadetyper
kriterier for vurderinger av materialet, og det er her fokuset vil ligge, på hva sporene på
materialet, skademønstrene og mengden betyr.
Kategorien for unge individer er avhengig av et alderskriterium, og jeg vil her
konsentrere meg om individer opptil 20-årsalderen. Denne kategorien omfatter fostre, barn,
og ungdom. Slike individer vil videre bli omtalt som unge individer. Per Holck påpeker at
aldersvurderinger generelt snarere kan kalles «antagelser», og unøyaktigheten øker
proporsjonalt med individets alder (Holck og Kvaal 2000:26). I tillegg er det vanskelig å
fastslå når et individ fikk voldsskader, med mindre skadene har oppstått perimortem. Vi
kunne tenkt oss at individer som er vurdert som eldre, fikk voldsskader som unge, men
overlevde disse skadene til de ble gamle og døde av andre årsaker. Waldron påpeker
imidlertid at skader man har fått som barn, gjerne vil ha leget seg slik at de ikke lenger er
synlige på skjelettet i voksen alder (Waldron 2009:150). Jeg skal derfor benytte meg av
aldersvurderingene som individene har fått, både ved dødelige og ikke-dødelige skader.
Materialet fra Clemenskirken setter visse begrensninger for hvilke svar som kan
utledes. For det første er det ytterst få av individene med voldsskader som har tilhørende
postkranialt skjelett, det vil si delen av skjelettet nedenfor hoderegionen, bevart eller som er
mulig å føre sammen med hodeskallene. Dette skyldes innsamlings- og registreringspraksiser,
som vi skal komme tilbake til i kapittel 4.1. Ettersom skader på postkraniale skjeletter ikke
kan knyttes til enkeltindivider, gir ikke disse grunnlag for valid statistikk når det gjelder
omfang av voldsskader. Analyser og tolkninger av materialet vil dermed begrense seg til
hodeskaller, fordi det er kun disse som kan gi vitenskapelig forsvarlige resultater. Av de 112
individene med voldsskader er ikke alle registrerte. 83 av individene står oppført i databasen
tilknyttet De Schreinerske Samlinger, der materialet fra Clemenskirken er bevart. Til forskjell
fra individenes inndeling ved tidligere analyser vil individene bli kategorisert etter både
alders- og kjønnskriterier. Oppgaven tar sikte på en undersøkelse av skademønstre innenfor de
forskjellige kategoriene og på denne måten vil databasen bli videreutviklet.
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Blant de 83 registrerte individene med skader finner vi henholdsvis 48 menn over 20
år, 27 kvinner over 20 år og åtte unge individer under 20 år (se tabell 2). Undersøkelser av
skadenes mønstre og betydning i kapittel 5 og 6 baserer seg på disse individene. Selv om det
er færre individer enn det egentlige antallet med skader, vil disse individene likevel kunne gi
gyldige resultater. Som vi kan se av tabell 2, viser også disse individene et mønster med et
stort omfang av skader, der de fleste er ikke-legede. I tillegg finnes en rekke individer med
usikre skader, som kan ha oppstått postmortem, oppført i databasen. Disse vil ikke danne
utgangspunkt for analysen, men vil likevel benyttes som en justering av analyseresultatene,
ettersom de kunne tenkes å være virkelige skader. I kapittel 5, der skademønstrene på
hodeskallene vil bli undersøkt, vil tidligere analyseresultater først bli benyttet for å få en
oversikt over skadene. Ut ifra denne oversikten ønsker jeg å utlede mønstre i materialet,
gjennom egne observasjoner og beskrivelser av skadene. Jeg har også samarbeidet med
professor dr. med. Per Holck ved Institutt for medisinske basalfag, som har foretatt nye
vurderinger av hvorvidt skader hos enkelte individer har oppstått intravitalt, det vil si mens
individet var i live.

Individer med kun

Menn over

Kvinner over

Unge individer

Alle individer

20 år

20 år

under 20 år

37

25

8

70

11

2

0

13

48

27

8

83

ikke-legede skader
Individer med
legede skader
Totalt antall

Tabell 2: Registrerte individer med skader, hentet fra databasen tilknyttet De Schreinerske
Samlinger
1.1

Problemformulering

Oppgavens overordnede målsetting er å forklare hvorfor voldsskader er å finne på
hodeskallene av kvinner og unge individer fra Clemenskirken. Dette innebærer å finne ut hva
som er årsakene til disse skadene, og hva eventuelle forskjeller i skadetyper, kjønn og alder
betyr. Jeg vil for det meste bruke resultater fra tidligere analyser, men vil også gjøre egne
observasjoner fordi det ikke alltid finnes opplysninger om hvordan skaden ser ut eller hvor på
hodeskallen den befinner seg. Slike egne observasjoner er presentert som «Egen kommentar»
i tabeller i appendiks 2 der dette er relevant som utfyllende informasjon. Observasjonene er
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foretatt på egenhånd ved hjelp av analyseverktøy som vil bli presentert senere. Opphavet til
voldsskader hos kvinner og unge individer har tidligere ikke blitt tolket i noen særlig grad, og
dessuten har omfanget av skader på materialet fra Clemenskirken blitt tolket som en helhet i
tidligere analyser. Jeg ønsker derimot å tolke mønstre ut ifra skadene på hodeskallene til
enkeltindivider, med fokus på skadetyper og plassering. På denne måten vil jeg finne ut mer
om levekårene til en samfunnsgruppe som sjelden er synlig i skriftlige kilder. Ved å tolke
handlingsmønstret og den sosiale praksisen hodeskallene representerer, ønsker jeg finne ut
hva jeg kan utlede om kontekst, kronologisk ramme og mentalitet i middelalderen i Oslo. Som
kildemateriale vil hodeskallene vektlegges, og skriftlige kilder og historisk kontekst er
oppgavens sekundærkilder.
Oppgaven har fire problemstillinger som alle vil bidra til tolkning av handlingene som
ligger bak voldsskadene. Disse problemstillingene lyder som følger:
1) Hvilke begrensninger setter kildekritiske faktorer for bruk av materialet som
historisk kilde?
2) Hva kan ha vært de sosiale omstendighetene rundt disse skadene?
3) Hvorfor og hvordan har man begått voldelige handlinger mot forsvarsløse
individer?
4) På hvilke måter har middelalderens mentalitet spilt inn?
For å besvare disse problemstillingene vil jeg benytte meg av skriftlige kilder, eksperimentell
arkeologi, våpenkronologi, voldsteori og mentalitetshistorie som tolkningsrammer. For å
svare på problemstilling 1) vil jeg diskutere hvordan kildekritiske faktorer spiller inn når det
gjelder

informasjonspotensial

samt

premisser

for

forskning

på

skjelettmateriale.

Problemstilling 2) stiller spørsmål omkring voldshandlingenes omstendigheter. Dette skal jeg
tolke ved hjelp av eksperimentell arkeologi, for å avklare datidens kamptaktikk, samt
våpenkronologier for å finne ut hvilke våpen som ble benyttet i denne perioden.
Problemstilling 3) dreier seg om tilnærminger til krig og voldsbruk. Ved hjelp av voldsteori
vil jeg diskutere hvordan moralske barrierer mot å utøve vold mot forsvarsløse individer kan
svekkes og hvorfor slike handlinger begås, hovedsakelig på et generelt plan, men også ut ifra
forståelse av perioden. Problemstilling 4) dreier seg om middelalderens mentalitet og hvorvidt
samfunnets holdninger til kvinner og unge individer kan ha spilt inn når det gjelder
voldsskader på hodeskallene fra Clemenskirken.
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1.2

Etiske vurderinger

Ifølge kulturminneloven er alle arkeologiske kulturminner fra oldtid og middelalder, med en
øvre grense på inntil år 1537, automatisk fredet (Kulturminneloven:§ 4.1). Årstallet 1537 er
knyttet til reformasjonen (Holme 2005:27-28). Menneskelige levninger av nyere tid beskyttes
av gravferdsloven, men skjelettmateriale fra tiden etter reformasjonen og før gravferdsloven
trer i kraft er i virkeligheten uten juridisk beskyttelse (Sellevold 2009a:8). For samiske
kulturminner er vernekriteriene annerledes; her er kulturminner som er eldre enn 100 år
automatisk verneverdige (Kulturminneloven:§ 4.2). Forskning på samiske levninger, samt
krav om tilbakeføring av deler av slikt materiale, var grunnen til at en etisk komité ved navn
Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger
(Skjelettutvalget) ble opprettet i 2008. Utvalget er lagt til Den nasjonale forskningsetiske
komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), som er underlagt kunnskapsdepartementet (Sellevold 2009a:24)
Skjelettutvalget vurderer forskningsetiske sider ved prosjekter som benytter seg av
humant skjelettmateriale. Vurderingene dreier seg om aspekter som hensyn til grupper,
religiøs tilhørighet, de dødes rettigheter, bevaring og urbefolkningers kulturelle behov
(Sellevold 2009b). I denne sammenhengen reiser det osteologiske materialet fra
Clemenskirken, oppgavens primærmateriale, noen viktige spørsmål. Materialet omfatter
levninger av unge individer opp til 20-årsalderen, samt kvinner, både unge og gamle, som har
voldsskader. Det vil dreie seg om spesifikke grupper i middelaldersamfunnet, og disse
individene har spor etter handlinger som ikke er akseptert i dagens samfunn. Her blir det
derfor viktig å unngå nedvurderinger av et fortidig samfunn med generalisering av holdninger
til kvinner og barn i middelalderens Oslo. En annen etisk vurdering i forhold til grupper dreier
seg om religiøs tilhørighet. Materialet jeg skal benytte meg av stammer fra Clemenskirken
med tilhørende kirkegård, og gravskikken viser en kristen gravplass. Begravelsespraksis og
plassering av de enkelte gravene vil imidlertid ikke bli et fokus i oppgaven, av den enkle
grunn at denne type informasjon mangler for flesteparten av individene. Det vil snarere bli
lagt vekt på det som har utspilt seg i forkant av gravleggingen. Dermed blir ikke gravenes
religiøse betydning en del av oppgavens problemstillinger. I neste kapittel skal vi se at dette
innebærer noen teoretiske vurderinger.
Dateringen av materialet i sin helhet kan sammenstilles med kirkenes brukstid, fra
tidlig middelalder til senmiddelalderen. Vi har sett at noe av materialet kan dateres til slutten
av vikingtiden eller begynnelsen av middelalderen, men det er også rimelig å anta at noe av
det består av yngre levninger som kan ha vært gravlagt opp mot reformasjonen. Vi kan likevel
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gå ut ifra at det meste av materialet er eldre enn reformasjonen og dermed også verneverdig.
Gjennomføringen av oppgaven innebærer at materialet har blitt observert i samlingen.
Materialet har ikke blitt ført ut av samlingen der det oppbevares, og det har heller ikke blitt
destruert for prøvetaking. Materialet består ikke av samiske levninger og medfører derfor ikke
etiske problemstillinger overfor en urbefolkning. Denne oppgavens prosjektbeskrivelse med
framdriftsplan samt etiske vurderinger har blitt vurdert og godkjent av Skjelettutvalget i brev
av 31.10.2011.

1.3

Oppgavens struktur

Kapittel 2 inneholder en forskningsstatus, der jeg gjør rede for teoretiske vurderinger ved bruk
av skjelettmateriale innenfor arkeologi, bruk av osteologi som fagfelt innenfor arkeologien,
osteoarkeologi i Norge og til slutt forskningsstatus for materialet fra Clemenskirken. Kapittel
3 omhandler bakgrunnsinformasjon om middelalderens levekår, Clemenskirken og dens
funksjon samt en mer spesifikk presentasjon av utgravninger og tidligere analyser av det
osteologiske materialet. Kapittel 4 er et metodekapittel som setter premisser for vurdering av
et osteologisk materiale og variabler for analyser av voldsskader i materialet fra
Clemenskirken. I kapittel 5 analyserer jeg voldssporene som er å finne i dette materialet. Her
vil jeg sammenligne forekomsten av skader med funn fra andre lokaliteter samt foreta en
vurdering av voldsmønstre på hodeskallene og deres betydning. Kapittel 6 er et
analysekapittel med et mer overordnet teoretisk perspektiv, der jeg diskuterer voldsteori og
mentalitetshistorie og kobler dette mot voldsmønstrene jeg fant i kapittel 5.
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2

Forskningsstatus

Målet med dette kapittelet er å klargjøre hvor forskningen omkring osteoarkeologisk materiale
står i dag, fra hvordan osteologi generelt benyttes innenfor arkeologien til utførte analyser av
materialet fra Clemenskirken. Kapittelet starter med å diskutere teoretiske tilnærminger til
skjelettmateriale, og vi skal deretter klargjøre hvordan arkeologien kan nyttiggjøre seg av
menneskelige levninger og osteologiske metoder. Videre skal vi undersøke hvor
osteoarkeologi står som fagfelt i Norge og til slutt tidligere analyser av materialet fra
Clemenskirken og dette materialets forskningsstatus.

2.1

Menneskekroppen som materiell kultur

Joanna R. Sofaer påpeker at arkeologiens tilnærminger til menneskekroppen tilhører to
motsettende disipliner. Kroppen blir betraktet som enten materiell eller historisk, og disse to
aspektene møtes sjelden (Sofaer 2006:xiii). Osteoarkeologi legger vekt på innsiden av
kroppen der skjelettet er rammeverket, mens fortolkende arkeologi legger vekt på utsiden der
menneskets samhandling med omgivelsene er viktig (Sofaer 2006:31-32). Dette utgjør
hovedforskjellen mellom tilnærmingene, mellom natur og kultur og mellom den døde og den
levende kroppen (Ingold 1998:22). På den ene siden finner vi naturvitenskapelig baserte
osteologiske tilnærminger til skjelettet som kroppens materielle levninger. Slike tilnærminger
studerer variasjoner mellom individer ut ifra fastsatte og universelle oppfatninger om kroppen
i seg selv. På den andre siden finner vi forståelser av kroppen som har opphav i nyere
retninger innenfor sosialteori, spesielt sosiologi og sosialantropologi (Sofaer 2006:xiii).
Kroppen anses som en sosial konstruksjon som er avhengig av kontekst og historisk forløp,
men her rører man sjelden ved selve de fysiske levningene.
Sofaer påpeker at skillet mellom fortolkende arkeologi, som baserer seg på materiell
kultur, og osteoarkeologi ligger i fokuset, på henholdsvis kulturelle artefakter og
menneskebein. Det finnes et dypt skille innenfor arkeologien som kan karakteriseres som
historisk konstruerte grenser mellom naturvitenskap og humaniora (Sofaer 2006:1-3).
Menneskekroppen er fanget mellom disse tilnærmingene og befinner seg i skjæringspunktet
mellom biologi og kultur (Sofaer 2006:9-10). Sofaer argumenterer for at identifisering av
kroppen som et naturvitenskapelig objekt er et moderne vestlig begrep. Hun mener at
mennesker i fortiden eller nåtiden ikke nødvendigvis anser kroppen på denne måten, da naturvitenskapen i seg selv er en kulturell konstruksjon. Når naturvitenskapelige metoder benyttes
innenfor arkeologien blir de ofte ansett som deterministiske, med et statisk syn på kroppen.
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Sofaer påpeker imidlertid at kroppen eksisterer i omgivelser som den har et gjensidig forhold
til, det vil si at den både påvirker og blir påvirket (Sofaer 2006:25-26). Arkeologien kan
derfor ikke skille den fysiske, sosiale eller individuelle kroppen ettersom det dreier seg om
forskjellige aspekter av samme fenomen, som alle er avhengige av hverandre.
Ifølge Sofaer blir osteoarkeologi ofte ansett som teknisk, og dermed ikke-teoretisk, i
kontrast til fortolkende arkeologi, som er teoretisk orientert. Mange osteoarkeologer ser heller
ikke behovet for teoretiske rammeverk ettersom undersøkelser og vurderinger allerede er
bestemt ut ifra naturvitenskapelige parametere, som blir ansett som frie for teori. Sofaer
argumenterer for at det teoretiske rammeverket i form av antagelser, rasjonaliteter og sosiale
kontekster ofte er skjult, men det betyr ikke at det ikke er der. Problemstillingene som
osteoarkeologer velger å undersøke og dataene de samler inn, eksisterer på denne måten ikke
atskilt fra teori (Sofaer 2006:30-35). Kirsten Hastrup påpeker at slikt materiale allerede er
formet av våre kategorier og dermed innleiret i teori (Hastrup 1999:134). Studieobjektet kan
ikke observeres uavhengig av beskueren, og all viten er dermed posisjonert (Hastrup
1999:146).
I humanistiske vitenskaper mener Hastrup at objektet selv alltid er et subjekt, med
egne tanker om verden (Hastrup 1999:149-150). I konstruksjonen av menneskekroppen som
et vitenskapelig objekt er det skjelettet i forhold til det tenkende mennesket som skaper skillet
mellom natur og kultur (Hastrup 1999:137). Ifølge Sofaer er hovedutfordringen i arkeologiske
studier av menneskelige levninger å kombinere den levende og den døde kroppen (Sofaer
2006:42). Ved overgangen til døden blir kroppen et objekt. Vi kan si at døden forandrer måten
kroppen anses på. Sofaer argumenter likevel for at det ikke skjer noen dramatiske
forandringer med kroppen ved overgangen til døden, og skjelettet kan i tillegg fortsatt holde
en sosial tilstedeværelse. Det finnes med andre ord en viss kontinuitet etter døden, og det er
derfor ikke mulig å skille mellom det kulturelle subjektet og det materielle objektet (Sofaer
2006:62). Sofaer mener at tanken om at mennesker er materielt skapt gjennom samhandling
med andre mennesker, gjenstander og materielle ressurser er en utfordring for den
tradisjonelle arkeologiske tankegangen. Vi er kjent med at gjenstander er skapt av mennesker
og studerer meningene, ideene og holdningene som tillegges materiell kultur. Sofaer mener at
på samme måte som gjenstander er kropper delvis subjekt og delvis objekt og både materielle
og sosiale. Ifølge Sofaer må menneskekroppen gjenkjennes som materiell kultur innenfor den
fortolkende arkeologien fordi den inngår i samme prosesser som gjenstander (Sofaer 2006:8486).
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Hodeskallene fra Clemenskirken bør derfor betraktes som materiell kultur, som er
skapt i samhandling med sine omgivelser. Hodeskallene er både natur og kultur, siden vi
undersøker både den døde kroppen med sine spor etter vold og hva disse sporene innebærer
for det levende mennesket i samhandling med andre mennesker. På denne måten er det
osteologiske materialet fra Clemenskirken både subjekt og objekt, og dette skal vi komme
tilbake til i kapittel 6, hvor nettopp samhandling med omgivelser vil benyttes som
forklaringsmodell for historiske spor på materiell kultur. Vi har sett at naturvitenskapen ikke
er fri for teori, men derimot avhengig av forforståelse og subjektivitet. Vi skal komme tilbake
til mulige feilkilder og begrensninger ved bruk av osteologisk materiale som historisk kilde i
kapittel 4.1. Når vi undersøker skjelettmateriale innenfor arkeologien er vi nødt til å anse
kroppen som både kultur og natur. I denne sammenhengen trenger vi osteoarkeologiske
analyser for å få et datatilfang, og den fortolkende arkeologien for å gi mening til slik
informasjon. Videre skal se hvordan arkeologien kan nyttiggjøre seg av osteologi som
disiplin, det vil si hvilken informasjon vi kan få ut av slike analyser som videre kan benyttes
til tolkninger.

2.2

Osteologi innenfor arkeologi

Simon Mays påpeker at arkeologi handler om mennesker og deres fortidige liv, og ved
arkeologiske funn er bein og tenner ofte det eneste som står igjen av disse menneskene (Mays
2010:xv). Osteologi kan enkelt defineres som læren om bein, og osteoarkeologi er dermed
studiet av fortidige menneskers fysiske levninger. Ettersom skjelettets bein er motstandsdyktige overfor mange typer nedbrytning, vil de ofte være det mest varige beviset på et
individs eksistens (White og Folkens 2005:1-2). Sofaer mener at skjelettfunn gir innsikt i
fortiden på en måte som ingen andre arkeologiske funn kan. Som levninger av mennesker som
skapte og levde i fortiden, bringer de oss ansikt til ansikt med historien og har på denne måten
vitenskapelig verdi (Sofaer 2006:1). Gjennom humanosteologiske analyser av tenner og bein
kan vi vurdere kjønn, alder, kroppslengde, arvelige trekk og patologi, det vil si læren om
lidelser, som skader og sykdommer. Informasjonen man får fra slike analyser kan bidra til
arkeologiske tolkninger, og analyser av en gruppe individer kan gi et innblikk i en fortidig
befolknings struktur, biologiske og kulturelle atferd samt sykdomsmønstre (White og Folkens
2005:1-2).
Tim D. White og Peter A. Folkens påpeker at arkeologer tradisjonelt retter søkelyset
mot kulturelle rester etter tidligere menneskelige tilværelser, men vil også kunne få mye
nyttig informasjon gjennom disse menneskenes fysiske levninger (White og Folkens 2005:1- 11 -

2). Osteologiske bestemmelser, spesielt av alder og kjønn, blir ofte benyttet til arkeologiske
tolkninger av sammenhengen mellom mennesker og gravgods. Sofaer mener likevel at det
ikke finnes noen utfyllende måte å integrere osteoarkeologien innenfor arkeologisk tenkning.
Ifølge Sofaer synes det ikke som om kroppen er av interesse etter at alder og kjønn er bestemt.
Arkeologisk praksis legger heller vekt på gjenstander og kontekst som omgir kroppen enn
kroppen i seg selv (Sofaer 2006:2). I denne oppgaven vil det ikke bli foretatt osteologiske
vurderinger av skjelettmaterialet, men resultater av tidligere osteoarkeologiske analyser vil bli
benyttet. Disse analysene vil settes i sammenheng med materialets kulturhistoriske ramme,
ettersom vi mangler informasjon om begravelseskontekst, som vanligvis er vektlagt ved
skjelettfunn innenfor den fortolkende arkeologien.

2.3

Osteoarkeologi i Norge

I mer enn 150 år har materialet i skjelettsamlinger i Norge blitt samlet inn, og praksiser
innenfor arkeologi og antropologi, som kan defineres som studiet av mennesket, har i løpet av
denne tiden vært varierende (Sellevold 2000:33-34). 1815 kan betraktes som Anatomisk
Institutts grunnleggelsesår, på initiativ av Michael Skjelderup (Holck 1990:90). Skjelderup
var den første professoren i anatomi her til lands. I tillegg til å undervise i anatomi og holde
populærvitenskapelige forelesninger skulle han bygge opp en anatomisk samling (Holck
1990:40). Da det etter hvert kom inn hodeskaller til samlingen var det i starten kun calvariene,
det vil hodeskaller uten underkjeve, som interesserte anatomene. Underkjevene og det
postkraniale skjelettet ble sjeldent tatt vare på. Den antropologiske aktiviteten før 1850-årene
var svært beskjeden, og kontakten med arkeologer synes først å ha blitt opprettet da to skaller,
som ble funnet under Fortidsforeningens utgravning av Hovedøyas klosterruiner i 1840-årene,
ble innlemmet i samlingene i 1851. I 1908 ble Kristian Emil Schreiner utnevnt professor i
anatomi og bestyrer av Anatomisk Institutt. Med han ble osteologien brakt fram i lyset,
spesielt med undersøkelser av knokler fra tidligere historiske epoker, og samlingen økte i
langt større grad enn før (Holck 1990:60-61). I 1972 fikk den antropologiske skjelettsamlingen navnet «De Schreinerske Samlinger» som Universitetet i Oslo godkjente etter
forslag fra Anatomisk Institutt (Holck 1990:84).
Før 1890-årene hadde det ikke vært interessant å studere andre deler av skjelettet enn
skallen; i den eldste delen av Instituttets samlinger er ofte ikke engang underkjeven bevart. På
1890-tallet ble derimot ekstremitetsknoklene interessante antropologiske forskningsobjekter,
og tabeller for beregning av individuelle kroppslengder ut ifra rørknokkellengden ble etter
hvert tatt i bruk (Holck 1990:50). Berit J. Sellevold mener at skjelettmateriale likevel trolig
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ikke ble verdsatt som arkeologisk forskningsmateriale før 1980. Hun påpeker at før 1980årene var det vanligere her til lands å gjenbegrave skjelettrester enn å ta dem med inn til
magasin. Vi mangler informasjon om grunner til denne praksisen. Fra 1851 og helt fram til
1980-årene var det som ble tatt inn til oppbevaring fra norske middelalderklostere stort sett
bare hodeskaller. Resten av skjelettet ble gjerne liggende i jorden eller gjenbegravd. Sellevold
mener at dette hadde sammenheng med arkeologenes og anatomenes forskjellige interesser og
tradisjoner innenfor forskning. Arkeologene var ikke interessert i skjelettene som kildemateriale og overlot dem derfor til anatomene, som var interessert i å beskrive forskjeller
mellom befolkningsgrupper. Anatomene konsentrerte seg om hodeskaller, fordi det var en
utbredt oppfatning at man kunne skille mellom raser ut ifra formen på skallen. I likhet med
innsamlingen av skjelettmateriale, var også registreringspraksisen mangelfull før 1980-årene,
da det ikke var viktig å ha en nøyaktig dokumentasjon for materialets proveniens (Sellevold
2000:33-34). I dag kan vi slå fast at situasjonen er en annen. Da man har anerkjent
informasjonspotensialet til slikt materiale, søker arkeologene etter å gjenfinne og bevare selv
det minste beinfragment (Sellevold 2001:55). Likevel er ikke osteoarkeologi, med analyser av
skjelettfunn, et stort felt i Norge i dag. Det undervises ikke i fag som fysisk antropologi eller
humanosteologi her til lands, og det finnes knapt noen stillinger.

2.4

Primærmaterialets forskningsstatus

Deler av det osteologiske materialet fra Clemenskirken fra utgravninger i 1920-21 ble
undersøkt av Konrad Wagner (1927), og fra utgravninger i 1970-71 ble materialet undersøkt
av Johan Torgersen (1976). Det ble også funnet skjelettmateriale i 1992 og 1994, og i begge
tilfeller ble det undersøkt av Sellevold (1995). I 2000 ble hele materialet fra Clemenskirken
analysert på nytt av Holck og Sigrid Kvaal (Holck og Kvaal 2000). En andel av skadene på
hodeskallene fra Clemenskirken har blitt tolket som voldsskader, og i analysene er skadene
tolket som oppstått ved bruk av vold og forskjellige typer våpen. Vi mangler en del
dokumentasjon fra utgravninger og informasjon om funnkontekster, og i tillegg til mangelfull
informasjon ble noen av skadene på skjelettmaterialet forsøkt reparert med gips i 1920-årene.
Dermed er oversikten over de reelle skadenes omfang ufullstendig (Holck og Kvaal 2000:32).
Vi kan anta at disse manglene henger sammen med forskningshistorisk bestemte praksiser fra
tiden materialet ble samlet inn.
Hodeskallene av kvinner og unge individer med skader etter vold har ikke blitt tolket i
særlig grad, og søkelyset har tidligere vært rettet mot voldsskader hos skjelettmaterialet i sin
helhet. Til forskjell fra tidligere analyser og tolkninger vil hodeskader hos enkeltindivider bli
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tolket og satt i en kulturhistorisk kontekst i denne oppgaven. Studiet av levninger av kvinner
og unge individer kan gi informasjon om livssituasjonen til en gruppe i middelaldersamfunnet
som ikke er tilgjengelig fra andre kilder. Når det gjelder voldsskader hos kvinner og unge
individer, finnes det ikke skjelettmateriale i Norge, bortsett fra funnene fra Mariakirken, som
kan sammenlignes med Clemenskirken. Mariakirkens brukstid strekker seg fra omkring 1050
til 1523, og skjelettmaterialet herfra består av om lag 400 individer (Brødholt 2007a:171172). I likhet med Clemenskirken finner vi skader hos kvinner og unge individer fra
Mariakirken. Materialet fra både Clemenskirken og Mariakirken er dermed uvanlig i norsk
sammenheng. Skjelettfunn fra en kirkegård i Wharram Percy i England kan påvise et liknende
mønster og vil derfor brukes som et komparativt materiale.
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3

Bakgrunn

I oppgavens bakgrunn skal vi først fokusere på levekårene i den norske middelalderen, som
danner forutsetninger for videre tolkninger av det osteologiske materialet fra Clemenskirken.
Deretter skal vi rette søkelyset mot kirkens historie, antatte brukstid og funksjon, samt hvem
de gravlagte der kan ha vært. Til slutt skal vi redegjøre for innsamlingen av skjelettmaterialet
fra utgravingene av Clemenskirken samt gjennomgå en presentasjon av dette materialet og
resultater av tidligere analyser, som til sammen utgjør oppgavens primærmateriale.

3.1

Levekår i den norske middelalderen

I middelalderen i Norge var menneskene i større grad enn nå prisgitt naturen. Ressursene var
knappe, og landets næringsgrunnlag var utsatt for klimatiske påvirkninger og svingninger. Til
vanlig levde trolig mange mennesker på et eksistensminimum, og motstandskraften mot
sykdommer har dermed vært redusert (Bagge 1998:147; Holck 1986:7). Uår på jordens grøde
førte til sult og nød, som igjen førte til sykdommer og død (Bagge 1998:147). Ifølge Per
Solberg var det stor forskjell mellom høyeste og laveste sosiale lag, og en klar sammenheng
mellom fattigdom og sykdom. Ernæringen i høyere sosiale lag må antas å ha vært langt bedre,
selv om sykdommer og farsotter riktignok rammet alle. Folk bodde i trekkfulle trehus, og
lidelser og tidlig død grunnet hardt arbeid var trolig også utbredt. Hygieniske forhold var etter
alt å dømme langt dårligere enn i dag, som sammen med mangel på kunnskap og vår tids
medisiner gjorde vanlige smittesykdommer langt farligere enn i dag (Solberg 1981:1-2).
Under vanskelige livsforhold er det ikke rart at de svakeste bukket under (Holck
1986:8). Barnedødeligheten har trolig vært ekstremt høy, og halvparten av alle nyfødte kan ha
dødd i sitt første leveår (Øye 2005:40-41). Holck hevder at det ikke er noen tvil om at også
mødredødeligheten har vært høy. Fra norske middelalderkirkegårder finnes skjeletter av
kvinner som har barnet uforløst, eller hvor det døde barnet er lagt i graven sammen med
moren (Holck 1988:69; Solberg 1981:5). Høy barnedødelighet fikk betydning for hvor mange
barn hver familie måtte ha for at ikke befolkningstilveksten skulle stagnere (Holck 1988:7576). Holck påpeker at man også hadde lite forståelse for barnet særegenheter, helsemessig sett
(Holck 1988:67-68). I høymiddelalderen fikk man et nytt syn på ernæring da morsmelk ble
ansett som skadelig for spedbarn den første tiden; hvilket som sammen med hygieniske
forhold bidro til å øke barnedødeligheten (Holck 1988:72; Øye 2005:39).
Vi må anta at de av barna som vokste opp, var hardføre. Holck mener at en oppvekst i
trange, mørke og trekkfulle boliger, lus og rotter, dårlige klær, hardt arbeid, dårlige
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hygieniske og ernæringsmessige forhold også ga en annen utvikling av kroppen. Den
gjennomsnittlige kroppshøyden var 165 cm for menn og 155 cm for kvinner, som er langt
lavere enn i dag. Funn av skjeletter viser i tillegg at menneskene var forholdsvis sent utviklet,
og kroppsveksten stanset først i 23-25-årsalderen (Holck 1986:10). Man ble regnet som
voksen når man nådde myndighetsalder, og i de to norske landskapslovene, Gulatingsloven og
Eidsivatingsloven, var denne satt til 15 år. I 1274 ble myndighetsalderen imidlertid hevet til
20 år i Norge ved Magnus Lagabøtes landslov (Holck 1986:10; Solberg 1981:8; Øye
2005:36). I likket med landskapslovene satt landsloven minstealderen for kvinners giftemål til
12 år, men Holck påpeker at med tanke på datidens kroppsutvikling var muligheten for en
trygg fødsel trolig ikke til stede før i 17-18 årsalderen. Mange kvinner døde derfor i
barselseng (Holck 1986:10). Solberg fremhever at et generelt inntrykk fra utgravninger er at
det er svært mange unge mennesker begravd på kirkegårdene fra middelalderen (Solberg
1981:10). Den demografiske strukturen var annerledes enn i dag, med hovedsakelig yngre
mennesker i alderen 20-40 år, og bare noen få mennesker opplevde å bli gamle (Holck
1986:10).

3.2

Tidlig bydannelse og Clemenskirkens historie

Den første bylignende bebyggelsen i Oslo på slettene under Ekeberg kan dateres til omkring
år 1000. Her ble byen lagt på et nes mellom Bjørvika og Alnaelvas munning. I middelalderen
ble dette området kalt Øra og var en halvøy, omgitt av vann mot sør, vest og nordvest (Schia
1991:116). Tidlig på 1100-tallet skjøt kirkens byggevirksomhet fart med monumentalanlegg i
stein. Kirkens økonomi vokste med innkreving av skatter og avgifter, og kirken ble også eier
av gårder som ga store jordleieinntekter. I høymiddelalderen på 1200-tallet og første halvdel
av 1300-tallet var byen på sitt største, men likevel langt mindre enn Bergen og Tønsberg.
Kongen gjorde byen til sin residensby på grunn av den politiske utviklingen og forholdet til
Sverige, Danmark og hanseatene. Med synkende innbyggertall fra og med svartedauden som
rammet Oslo i 1349-50, var det slutt på framgangen, og monumentale steinbygninger var i
sterkt forfall. Etter den siste bybrannen i 1624 ble byen flyttet og omdøpt til Christiania. Det
gamle byområdet ble et rolig landbruksområde og fikk navnet Gamlebyen. Dette ble også
navnet på bydelen som vokste fram omkring 1900.
Ved midten av 1000-tallet ble en kongsgård og en liten trekirke, den første
Mariakirken, bygget ytterst på Øra på kong Harald Hardrådes initiativ (Keller og Schia
2001:5-9). Sammen med Nikolaikirken lå Clemenskirken omtrent 150 meter nordøst for
Akersvika og kongsgårdanlegget, det vil si Mariakirken og kongsgården (Brødholt 2007b:8;
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Schia 1991:117). Clemenskirken lå mellom gatene som den gang het Vestre og Østre strete
(Keller og Schia 2001:40). Clemenskirken ble først bygget i tre, og ut ifra dateringer av
skjelettfunn antas dette å ha skjedd omkring år 1000. Schia hevder at trekirken ble erstattet av
en steinkirke mot slutten av 1000-tallet eller tidlig på 1100-tallet (Schia 1991:114-119).
Clemenskirken er viet til den hellige Clemens, som også ble kalt Clemens Romanus og som
døde som martyr omkring år 100 under keiser Trajans forfølgelser av kristne. Etter katolsk
skikk kan Clemenskirkens innvielsesdag ha vært 23. november ettersom dette var St.
Clemens’ minnedag. Kirkens navnevalg viser trolig at Oslo hadde betydning som havn og
handelssentrum allerede i kristendommens første tid i Norge (Holck og Kvaal 2000:2).
Clemenskirken er i dag bevart som en ruin, og kirkegårdsmurene mot Østre strete og
Clemensallmenningen, som i dag heter henholdsvis Saxegaardsgata og Kanslergata, er
markert med nye materialer (Keller og Schia 2001:40).
Clemenskirken var trolig byens eldste sognekirke, men ifølge Erik Schia foreligger det
kun kilder om dens funksjon fra senmiddelalderen (Schia 1991:40). Kirken er nevnt i sagaene,
i diplomene og i Magnus Lagabøtes bylov og var trolig en sognekirke for folk som bodde i
den eldste sydlige delen av byen. Vi kan dermed tenke oss at menneskene som sognet til
Clemenskirken også var de som var gravlagt her. Det er likevel underlig at Nikolaikirken,
nabokirken som vi ikke har mye kunnskap om, nevnes langt oftere i sagaene og i byloven. Vi
får derfor inntrykk av at Clemenskirken ikke ble benyttet som gudshus i særlig grad (Holck og
Kvaal 2000:2). Clemenskirken ble trolig stående helt fram til en bybrann under svenskenes
herjinger i 1523, og den tilhørende kirkegården kan ha vært i bruk helt fram til den siste
bybrannen i 1624 (Holck 2004:26).

3.3

Det osteologiske materialet: utgravninger og tidligere analyser

Ruinen av Clemenskirken har siden begynnelsen av 1960-årene ligget under Loengbrua og
E18-trafikken (Holck og Kvaal 2000:1). I 1920-21 foregikk utgravninger av Clemenskirken i
sammenheng med jernbanens utvidelse og bygging av et garasjeanlegg. En ny arkeologisk
undersøkelse fant sted først 50 år senere (Holck og Kvaal 2000:5-8). I løpet av Ole Egil Eides
utgravninger av Clemenskirken i 1970-71 ble det funnet levninger av mennesker fra
steinkirkens tid, trolig prominente personer som ble begravd under selve kirkegulvet. Gravene
var blitt skåret gjennom et lag som inneholdt rester fra byggingen av kirken. Det ble funnet
graver under dette byggingslaget, som nødvendigvis måtte være eldre enn steinkirken, men
også i lag videre nedover. Det var til sammen sju lag med graver som var eldre enn
steinkirken og som klart tilhørte en kristen kirkegård og en eldre kirke (Eide 1970:2-5; Lidén
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1971:1-2; Schia 1991:117-119). Gravene ble delt inn i tre forskjellige faser. Fase I er det
eldste, dypeste laget. Fase II er det midterste laget og eldre enn steinkirken. Fase III er det
yngste, øverste laget og omfatter gravene fra steinkirkens tid. Individene fra denne fasen er
begravet inne i kirken, ned fra gulvnivået (Eide 1974; Lidén 1971:1-2). De eldste gravene fra
fase I har blitt C14-datert til en gang mellom år 980 og år 1030 og representerer trolig den
aller eldste kirkegården i Norge (Holck og Kvaal 2000:8-10; Schia 1991:119).
I 1992 ble det funnet rester av et skjelett som stammet fra Clemenskirkens eldste
begravelsesfase, og i 1994 ble det oppdaget et uforstyrret parti av kirkegården på ruinens
sørside. Utgravninger ble ledet av Johanna A. Dæhli og avdekket skjelettrester av ni individer
(Sellevold 1995:3). I tillegg til funn fra utgravningene i 1920-21, 1970-71, 1992 og 1994,
består samlingen fra Clemenskirken også av et trolig tilfeldig funn av en hodeskalle, som
Anatomisk Institutt kjøpte i 1902 (Holck og Kvaal 2000:16-17). Ifølge Holck var
utgravninger i Oslo i 1920-årene preget av datidens utgravningsteknikk og dokumentasjonskrav. Det var et fokus på skaller som gikk på bekostning av rørknoklene, og ofte var det kun
skallene som ble nummerert før innlemmelse i samlingene (Holck 1990:71). Fra utgravningen
av Clemenskirken i 1920-21 ble det innsamlede postkraniale skjelettmaterialet kun sortert
etter kroppsdeler, uten å bli påført antropologisk nummer. Dermed er det umulig å
sammenholde skaller med øvrige skjelettdeler (Holck og Kvaal 2000:16-18). Dette
vanskeligjøres også av at det mangler mye dokumentasjon fra disse utgravningene, deriblant
planer og tegninger. I tillegg er det mulig at noe av materialet fra 1920-årene i virkeligheten
kom fra Nikolaikirken. Ruinen etter Nikolaikirken ble trolig spadd vekk i forbindelse med
anlegget av Smålensbanen i slutten av 1870-årene, og det er usikkert hvor det nøyaktige
skillet mellom de to kirkene gikk (Holck 2004:27; Holck og Kvaal 2000:11). Sellevold
påpeker at upresis dokumentasjon av funnkontekst er et fellestrekk for skjelettfunn fra
middelalderkirker i Oslo som har blitt sendt inn til Anatomisk avdeling siden midten av 1800tallet (Sellevold 2001:76).
I dag er skjelettmaterialet fra Clemenskirken bevart i De Schreinerske Samlinger ved
Anatomisk avdeling (tidligere Anatomisk Institutt) ved Institutt for medisinske basalfag ved
Universitetet i Oslo. Resultatene av analysene av materialet fra Clemenskirken foreligger i
databasen tilknyttet samlingen. Materialet fra Clemenskirken utgjør hovedmengden av Oslofunnene sammen med materialet fra Hallvardskirken, Mariakirken og Olavsklosterets
kirkegård (Holck 1990:71). Blant de 998 individene fra Clemenskirken er 414 vurdert som
menn og 488 kvinner. De resterende 96 er av ukjent kjønn eller mindreårige (Holck og Kvaal
2000:22). Gjennomsnittsalderen for det totale skjelettmaterialet er beregnet til 32,8 år, 37 år
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for menn og 32,1 år for kvinner. Blant det totale materialet fra Clemenskirken har i alt 12
skaller/individer ikke latt seg aldersbestemme (Holck og Kvaal 2000:27). Dermed har vi 986
individer som er aldersbestemt. Av det aldersbestemte materialet er 11,7 prosent under 20 år,
det vil si om lag 115 individer.
Ifølge Holcks analyser er det påfallende mange spor etter huggskader på skallen og på
ekstremitetsknoklene i materialet fra Clemenskirken. Han mener at huggskader i lårbein og
skinnebein kan tyde på at kampteknikken har vært å først hugge mot beina for å felle
motstanderen og deretter påføre vedkommende banesår ved et hugg til hodet. 112 eller drøyt
11 prosent av hodeskallene har skader etter våpen som sverd og øks, og dette omfatter både
menn og kvinner, gamle og unge. Av hodeskallene med slike skader er 38 (34 prosent)
kjønnsbestemt som kvinner og 68 (61 prosent) som menn. De seks resterende skallene (5
prosent) har ikke latt seg kjønnsbestemme. En femtedel av hodeskallene med huggskader har
leget, derav seks kvinnelige og 15 mannlige, hvilket betyr at individet har overlevd (Holck og
Kvaal 2000:29-32).
Dokumentasjonen og innsamlingspraksisen i forbindelse med Clemenskirkens
utgravinger setter noen klare begrensinger for analyse av materialet. Vi kan ikke studere
skadeomfanget i sin helhet blant skjelettfunnene ettersom en del av skadene har blitt dekket
over med gips. I tillegg er det et fåtall av hodeskallene som kan sammenholdes med
postkraniale skjelettdeler, og ytterst få av disse hodeskallene har voldsskader. En annen
begrensning for en ny undersøkelse av materialet settes av databasen tilknyttet De
Schreinerske Samlinger, for ikke alle individene fra Clemenskirken er registrert. For å utlede
informasjon av materialet fra Clemenskirken og for å kunne bruke resultater av tidligere
analyser og kombinere dem med nye tolkninger må vi på den ene siden ta høyde for de
kildekritiske faktorene som hefter ved dette materialet. Disse faktorene skal vi komme tilbake
til i neste kapittel. På en annen side viser dette materialet et potensial ettersom det er svært
omfattende og viser spor som er uvanlige i norsk sammenheng. Materialet representerer sådan
en praksis med vold mot kvinner og unge individer som ikke har blitt videre tolket. Historien
som hodeskallene fra Clemenskirken forteller, kan trolig kaste lys over deler av Oslos
dagligliv i middelalderen i langt større grad enn hva skriftlige kilder er i stand til. Vi skal
derfor gå videre til oppgavens metodedel, som setter premisser for tolkninger av materialet.
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4

Metode

Metodekapittelets første del dreier seg om kildekritiske forhold som hefter ved det å bruke
osteologisk materiale som historisk kilde. Videre følger en presentasjon av osteologisk
metodikk med gjennomgang av hvilke generelle kriterier skjelettmateriale vurderes etter i dag
for å tolke alder og kjønn, samt skader som følge av vold. Vi skal gå gjennom slike metoder
for å se hvilke kriterier oppgavens primærkilde, hodeskallene fra Clemenskirken, har blitt
vurdert etter. I denne sammenhengen vil det legges særlig vekt på vurderinger av
voldstraumer. Den neste delen av metodekapittelet setter opp variabler for tolkninger av
primærmaterialet, og hvordan disse kan brukes på spesifikke individer fra Clemenskirken.
Den første tolkningsvariabelen er eksperimentell arkeologi, med resultater av utførte
eksperimenter som avgjør slagets retning. Den andre variabelen dreier seg om våpentyper, og
vi skal undersøke hva skadene i materialet fra Clemenskirken forteller oss om hvilke våpen
som kan ha vært i bruk i den norske middelalderen.

4.1

Kildekritikk – osteologisk materiale som historisk kilde

Når vi skal tolke skjeletter med skader, står vi overfor noen kildekritiske faktorer. For det
første gir trauma hovedsakelig utslag i bløtt vev, slik at skadene vi finner på osteologisk
materiale kun representerer en brøkdel av de faktiske skadene (Holck og Kvaal 2000:29;
Mays 2010:236; Roberts og Manchester 2005:85). Christopher J. Knüsel påpeker at det er
mulig at selv livstruende eller dødelige skader kun setter beskjedne spor på skjelettet (Knüsel
2005:51). I tillegg nevner Myriam Nafte at det kan være vanskelig å skille mellom skader som
har oppstått antemortem, perimortem og postmortem (Nafte 2009:126-135). På en annen side
framheves verdien av skjelettanalyser i forhold til skriftlige kilder når det gjelder studiet av
vold og krigføring i fortiden:

Traumatic injuries in ancient human skeletal remains are a direct source of evidence
for testing theories of warfare and violence that are not subject to the interpretative
difficulties posed by literary creations such as historical records and ethnographic
reports (Walker 2001:573).
Også Brødholt mener at i motsetning til historiske kilder er voldsmønstre på skjelettmateriale
fysiske fakta, ikke kulturavhengige symbolske konstruksjoner (Brødholt 2007b:52). Selv om
skjelettmateriale på denne måten gir direkte bevis, må vi likevel huske på at
menneskekroppen bør betraktes som materiell kultur. Spor etter vold på skjelettmateriale er
dermed skapt i samhandling med de symbolske konstruksjonene.
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Det hefter en rekke kildekritiske faktorer ved bruk av osteologisk materiale som
historisk kilde. Sellevold påpeker at for å bruke skjelettrester som kildemateriale for forskning
er streng kildekritikk en viktig forutsetning, som ofte blir tilsidesatt (Sellevold 2000:31).
Sellevold nevner kildekritiske problemer som dreier seg om datering, representativitet,
bevaringstilstand, proveniens og antropologiske data. Når det gjelder datering, påpeker hun at
materialet må være sikkert datert til den perioden man undersøker. På en annen side påpeker
hun at absolutte dateringer av de enkelte gravene mangler ved de fleste undersøkelsene av
skjeletter og graver fra middelalderkirkegårder. Datering av middelaldergraver er
problematisk siden middelalderen strekker seg over en periode på 500 år, der gravskikken er
temmelig ensartet. Kristne graver inneholder som regel ikke gjenstander, kirkegårdslag er
gjerne omrotet og C14-datering gir ofte for usikre resultater. Sellevold mener derfor at de
fleste tradisjonelle arkeologiske dateringsmetodene svikter for datering av slike graver
(Sellevold 2000:31-32; 2001:51-53). For materialet fra Clemenskirken kan vi sammenstille
dateringen av gravene med kirkens brukstid, middelalderen, men vi mangler riktignok
absolutte dateringer av gravene. Noen av de eldste skjelettene fra Clemenskirken er C14datert til tidlig middelalder eller sen vikingtid, deriblant ett individ med en kranial skade (se
appendiks 3). I noen tilfeller kan vi også si noe om datering ut ifra opplysninger om jordlaget
graven ble funnet i. Slik informasjon har vi imidlertid kun for et begrenset antall individer, og
dette skyldes trolig mangelfull registreringspraksis.
Et annet viktig aspekt er representativitet. Vi har allerede sett at skader i bløtt vev ikke
er representert, og Sellevold nevner en rekke andre faktorer som bidrar til å redusere
materialets informasjonspotensial. Slike faktorer, som vi skal se på videre, er tafonomiske
faktorer, kulturbestemte faktorer, arkeologiske undersøkelser, utgravningsmetoder og
forskningshistorisk relaterte forhold. Sellevold påpeker at et arkeologisk materiale aldri er
perfekt i forhold til sin opprinnelige tilstand, og skjelettsamlinger i dag er et resultat av sterk
seleksjon. Seleksjonen starter ved dødens inntreden og valg av kirkegård, siden alle døde fra
samme lokalitet ikke ble automatisk gravlagt på samme kirkegård. Videre fortsetter
seleksjonen i jorden der forskjellig nedbryting kan ha forekommet og graver kan ha blitt
fjernet grunnet omdisponering av kirkegården eller moderne jordbruks- og anleggsaktivitet.
Bevaringstilstand har mye å si for skjelettets informasjonsverdi i demografiske analyser
(Sellevold 2000:32-34; 2001:53-54).
Etter en begravelse bidrar en rekke tafonomiske faktorer til å bryte ned liket. Tafonomi
kan defineres som studiet av alle forandringer som skjer med et dyr eller en plante etter døden
(Child 1995:19). For skjelettmateriale dreier det seg om jordbunnens fysiske og kjemiske
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sammensetning, temperatur og klimaforhold, enzymer, bakterier, sopp, vann, pH-verdi,
insekter, smågnagere og menneskelig aktivitet (Nafte 2009:51-57; Sellevold 2001:55-56).
Skjeletter av barn, som ikke er ferdig mineraliserte og dermed skjøre, vil brytes ned raskere
enn skjeletter av voksne individer. Vi kan dermed tenke oss at mange skjeletter, spesielt av
barn og unge individer, har gått tapt i jorden ved Clemenskirken. Ikke alle levninger blir
bevart, men blant de bevarte gravene og/eller levningene blir heller ikke alle gjenfunnet. I
denne sammenhengen kan barnegraver ofte bli oversett, siden både bein og graver er små
(Sellevold 2001:54-56). Vi kan dermed si at det også ved arkeologiske undersøkelser foregår
en seleksjon, og det dreier seg igjen om representativitet.
I tillegg påpeker Sellevold at blant det materialet som blir funnet, er det ikke alt som
blir samlet inn og tatt vare på (Sellevold 2000:32-33, 2001:55). En slik seleksjon har vi
allerede sett hos registrerings- og innsamlingspraksisen i Norge fram til 1980-årene, der kun
kranier ble tatt vare på og skjeletter ofte ble gjenbegravd. Holck påpeker at materialet vi har i
dag fra Clemenskirken er de best bevarte funnene fra utgravningene, og de er dermed ikke
representative for Oslos middelalderbefolkning eller Clemenskirkens sogn (Holck og Kvaal
2000:17). Vi kan trolig slå fast at heller ikke reparasjonen av skadene på materialet fra
Clemenskirken i 1920-årene bidrar til materialets representativitet. I tillegg er ikke
registreringen av materialet i databasen tilknyttet De Schreinerske Samlinger fullstendig,
ettersom ikke alle skader står oppført. Et annet aspekt som dreier seg materialets
representativitet gjennom registrerings- og innsamlingspraksiser er proveniens. Vi har sett at
før 1980-årene var ikke en nøyaktig dokumentasjon for materialets proveniens viktig å ha.
Sellevold påpeker at det trengte ikke være mer spesifikt enn at materialet stammet fra en
kirkegård innenfor et bestemt område. Gravenes lokalisering på kirkegården kan være av
betydning for undersøkelser fordi det er forskjeller på hvor ulike samfunnsklasser ble begravd
(Sellevold 2000:34; 2001:56). Slike opplysninger mangler i stor grad for materialet fra
Clemenskirken. I tillegg er det ifølge Sellevold (2001:54) ytterst sjelden at en middelalderkirkegård blir utgravd i sin helhet. Vi kan derfor ikke utelukke muligheten for at det i
virkeligheten er langt flere kvinner og unge individer med voldsskader fra Clemenskirken.
Skjelettenes videre behandling innebærer også kildekritiske forhold. Sellevold påpeker
at analyser av skjelettmateriale vil innebære en viss grad av subjektivitet. Spesielt alders- og
kjønnsvurderinger innebærer usikkerhet siden de til en viss grad er avhengige av
observatørens subjektive skjønn. Det blir stadig søkt etter mer objektive og eksakte metoder
enn dagens (Sellevold 2000:36; 2001:57). Vi kan stille spørsmål ved hvorvidt slike metoder
virkelig vil bli objektive ettersom rammeverket trolig også vil være formet ut ifra subjektive
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betingelser. Med dagens metoder går aldersvurderinger ut på å finne den biologiske alderen til
et individ, som ikke nødvendigvis samsvarer med den kronologiske alderen, det vil si
individets alder i kalenderår (Lynnerup et al. 2008:69). Det kan også være problematisk å
sammenligne aldersfordelingen i et nyere materiale med arkeologiske funn, ettersom resultatet
ofte blir at aldersvurderinger trekker inn mot midten, det vil si at unge individer vurderes som
litt eldre mens eldre individer vurderes som litt yngre.
Et annet problem er at man ofte må bruke flere kombinasjoner av metoder for å
vurdere ett enkeltindivid. De samlede aldersvurderingene kan derfor bli litt tilfeldige og skape
store problemer når de skal brukes i demografiske beregninger (Lynnerup et al. 2008:87).
Lignende problemer oppstår når det gjelder kjønnsvurderinger. Sistnevnte er i prinsippet en
enten-eller-avgjørelse, men det vil alltid være et problem med overlapping fordi skjeletter kan
vise trekk som ligger i mellom det klart mannlige eller kvinnelige. Forskjellige knokler fra
samme skjelett kan helle i hver sin retning, og kjønnsvurderingen blir gjerne en samlet
bedømmelse av relevante knokler (Lynnerup et al. 2008:93). Vi har sett at det finnes en rekke
feilkilder i vurderinger av skjelettmateriale ved bruk av naturvitenskapelige metoder. Slike
vurderinger vil aldri kunne bli helt objektive fordi de er avhengige av en viss subjektivitet og
fordi fokuset for undersøkelser er basert på en forforståelse. Dersom vi tar hensyn til
kildekritiske faktorer, er hodeskallene fra Clemenskirken likevel egnet til å gjøre
undersøkelser ettersom materialet tydelig viser spor etter voldsbruk, en sosial praksis i
middelalderens Oslo.

4.2

Osteologisk metodikk

Vi skal gjennomgå de vanligste kriteriene for vurderinger av kjønn og alder med hovedvekt
på kraniale trekk. Metoder for kjønns- og aldersvurderinger generelt varierer noe, men det har
vært gjort forsøk på å samle slike metoder i standardoppslagsverk (f.eks Buikstra og Ubelaker
1994). Videre følger kriterier for vurderinger av voldsskader med fokus på kraniale skader.

4.2.1 Aldersbestemmelser
Aldersvurderinger av osteologisk materiale går i hovedsak ut på å observere morfologiske
aspekter i skjelettrester og sammenligne informasjonen med innsamlede data når det gjelder
slike forandringer hos befolkninger av nyere tid der alderen er kjent (Lynnerup et al. 2008:69;
Ubelaker 1989:63). På et universelt plan kan aldersbestemmelser deles i syv kategorier: foster
(før fødsel), spedbarn (0-3 år), barn (3-12 år), ungdom (12-20 år), unge voksne (20-35 år),
voksen (35-50 år), eldre voksen (50+ år) (White og Folkens 2005:364). I analysene av
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materialet fra Clemenskirken benyttes alderskategorier som varierer noe fra disse. Metoder
for å aldersbestemme juvenile, ikke fullvokste, individer kan deles inn i tre kategorier, som
omfatter undersøkelser av tannframbrudd, sammenvoksing av epifyser og lange rørknoklers
vekst (Bass 2005:18). For barn og ungdom anses tenner som den beste aldersindikatoren fordi
de er minst påvirket av faktorer som ernæring og sykdom (Lynnerup et al. 2008:70; Mays
2010:51). Tannframbrudd skjer ved bestemte aldre; de permanente jekslene bryter fram ved 6
til 8-, 10 til 12- og 18-årsalderen (White og Folkens 2005:364-365).
Fra 25-30 årsalderen, etter at de permanente tennene har brutt fram og veksten har
stoppet, er aldersbestemmelser avhengig av degenerende forandringer, som slitasje (Bass
2005:12). Hos voksne er ikke aldersbestemmelser fullt så presise som hos barn, og det er
fortsatt i dag mangel på en fullstendig tilfredsstillende metode (Mays 2010:59). Mens barns
alder kan bestemmes med ett til to års nøyaktighet, er nøyaktigheten for eldre individer 10 til
20 år eller mer (Holck og Kvaal 2000:26; Lynnerup et al. 2008:70). Metodene for
aldersbestemmelse av voksne og eldre individer kan deles opp i tre grupper. Den første
omfatter morfologiske forandringer ved leddartikuleringer, der man ser på ribbeinsendestykker, bekkenets symfyse, den øreformede overflaten på baksiden av bekkenet samt
lukningen av hodeskallens suturer. Den andre metodegruppen dreier seg om beinstruktur med
undersøkelser av beinets mikrostruktur samt aldersrelatert tap av beinvev. Den siste
metodegruppen for aldersvurdering tar for seg tenner, der man ser på tannslitasje, antemortem
tanntap, tykkelsen på lagene omkring tannrøttene og dentinstrukturens gjennomskinnelighet
(Mays 2010:59-61). Til aldersvurderinger av materialet fra Clemenskirken har suturlukning
blitt benyttet, siden dette følger et biologisk mønster, uavhengig av levesett. Disse
vurderingene har blitt justert i forhold til dentale aldersbestemmelser, der dette har vært mulig
(Holck og Kvaal 2000:26).

4.2.2 Kjønnsbestemmelser
Mays påpeker at forskjellene mellom mannlige og kvinnelige skjeletter er tydeligst på
hodeskallen og bekkenet. Bekkenet er ansett som det mest pålitelige området, og dette er
generelt bredere hos kvinner siden det danner fødselskanalen (Mays 2010:40). Kjønn kan
også vurderes ut ifra de lange rørknoklene hos et voksent individ, og her dreier forskjellene
seg generelt om størrelse (Bass 2005:19; Mays 2010:43; White og Folkens 2005:386-393). I
forhold til det kvinnelige skjelettet er det mannlige større og mer robust, med lengre og
tykkere bein og kraftigere muskelfester. En rekke aspekter ved hodeskallen er i tillegg
karakteristiske for menn, deriblant mer markerte øyenbrynsbuer, ørebeinsknuter og
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fremspring på bakhodet, samt mer firkantede underkjever og øyehuler. Kvinners øyehuler er
til gjengjeld skarpere (Mays 2010:43; White og Folkens 2005:386). Mer problematisk er
kjønnsvurderinger hos barn og unge individer, og det stilles spørsmål om hvorvidt dette er
mulig. Forskjellene mellom kjønnene er her beskjedne fordi testosteronnivået er lavere før
puberteten, i tillegg til at skjelettets morfologi forandrer seg i løpet av veksten. Grunnet stor
usikkerhet kjønnsbestemmer osteologer som regel kun voksne individer (Mays 2010:47-50).
Av materialet fra Clemenskirken er kjønn hovedsakelig bestemt basert på trekk ved
hodeskallene, ettersom det kun var disse som var nummerert (Holck og Kvaal 2000:21-22).

4.2.3 Voldstraumer
Generelt kan trauma klassifiseres som forbeininger, forvridninger og brudd (Lovell 2008:344346; Mays 2010:236-237). Våpenskader klassifiseres her innenfor bruddkategorien (Roberts
og Manchester 2005:89). Tolkninger av bruddskader skjer ved å vurdere lesjonens egenart og
årsak, det vil si på den ene siden karakteristikker og på den andre siden retninger og
mekanismer som ligger bak skaden (Hunter og Cox 2005:166-167; Roberts og Manchester
2005:90-92). Vurderinger dreier seg også i stor grad om bruddtype og tidfesting av bruddet,
og det blir avgjørende å skille mellom skader som har oppstått antemortem, perimortem og
postmortem. Bein brekker på forskjellige måter avhengig av om kraft har blitt påført mens
beinet er ferskt eller når det meste av det organiske innholdet har gått tapt (Knüsel 2005:51).
Skarpe bruddkanter får man kun når individet er levende eller nylig avdød (Wenham
1989:127-128). Brudd i tørt bein har på sin side gjerne uregelmessige overflater fordi
kollagenet og dermed også elastisiteten har forsvunnet (Roberts og Manchester 2005:115116). Antemortem skader med synlig tilheling og callusdannelse betyr vanligvis at individet
overlevde skaden (Holck 1970:79; Nafte 2009:128). Derimot tyder et kranialt, ikke-tilhelet
brudd på at skaden kan ha bidratt til vedkommendes død (Roberts og Manchester 2005:113).
Det er som regel umulig å slå fast ut ifra et arkeologisk materiale hvor lenge et individ har
overlevd en skade, men jo mer omfattende callusdannelsen er, jo eldre er skaden, siden bein
leges fram til individets død men ikke etter dette (Nafte 2009:128). Ifølge Waldron kan det
være mulig å sette brudd i rekkefølgen de oppstod kun ved observasjon (Waldron 2009:148).
Våpenskader i et arkeologisk materiale, spesielt ved kraniefunn, deles gjerne inn i tre
kategorier ut ifra kraften som er benyttet – skarp, stump og prosjektil (f.eks Bennike
2008:350; Hunter og Cox 2005:168; Knüsel 2005:55; Lovell 2008:341; Nafte 2009:132-133;
Roberts og Manchester 2005:110). Skader forårsaket av en såkalt skarp kraft skyldes gjerne et
bladegget våpen, som kniv, øks eller sverd (Nafte 2009:132). Bruddomrisset er oftest elliptisk
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eller rett og kan også være uregelmessig grunnet tilbaketrekkingen av våpenet. Er våpenet
tungt kan det gi skader i flere deler av hodeskallen samt avslag fra dets ektokraniale overflate.
Skader forårsaket av stump kraft skyldes et klubbelignende våpen og gir knusningsskader
(Knüsel 2005:55-58). For hodeskaller avhenger skadeområdet av størrelsen på gjenstanden
samt kraften som ligger bak. Ved skader etter stump kraft er selve treffstedet nedtrykt og
innoverbøyd med stjerneformede bruddlinjer, mens området rundt bøyer seg utover og har
ofte utstrålende bruddlinjer ektokranialt (Nafte 2009:132; Roberts og Manchester 2005:109111). Prosjektilskader forårsakes av piler eller spisse våpen, og skadene er gjerne
fordypninger eller perforeringer av mindre omfang. Ifølge Roberts og Manchester er skader
forårsaket av skarp eller stump kraft mer vanlig enn prosjektilskader i et arkeologisk materiale
(Roberts og Manchester 2005:110-111).
Knüsel påpeker at kraniet har en unik struktur og komposisjon, som i motsetning til de
fleste bein i kroppen motstår kraft med hele sitt overflateområde. Kraniet har en sterk struktur,
men når et brudd først oppstår kan bruddlinjer spre seg over hele overflaten (Knüsel 2005:5556). Unge individer har veldig elastiske bein, og kraniet kan derfor deformeres uten å brekke,
men suturer som ikke er sammenvokste kan dele seg for å absorbere støtet (Lovell 2008:351).
Ved barnemishandling dominerer hode- og nakkeskader, og skader kan også være synlige på
barns ekstremitetsknokler. Lovell påpeker at skjelettskader hos barn som oftest skyldes fall,
og barnemishandling eller vold i hjemmet og er vanskelig å identifisere hos en fortidig
befolkning ettersom vi mangler kontekst. I tillegg kan brudd som følge av sykdom ligne på
skademønstrene man får ved mishandling. Lovell påpeker at de beste indikatorene på fysisk
mishandling i alle aldersgrupper er flertallige skader i forskjellige tilhelingsstadier samt
forstyrret callusdannelse. Hun mener likevel at det er viktig å huske på at det finnes mange
feilkilder og at mange skader skyldes ulykker (Lovell 2008:375-378).
Hos voksne viser mellommenneskelig vold seg oftest som brudd i kraniet, ribbein,
hender eller ulna, underarmsbeinet, som kan skyldes en parering for å forsvare seg mot et slag
(Lovell 2008:362-377). Brødholt omtaler skader på kranier som spesielt tydelige tegn på
krigføring. Kraniets ytre lag er et plastisk medium der det dannes detaljerte avtrykk av
gjenstander det kommer i kontakt med, som igjen gjør det mulig å si noe om gjenstandenes
form (Brødholt 2007b:52). Skader forekommer ofte på det frontale beinet, pannebeinet, og de
parietale beina, som danner sidene og taket på skallen. I tillegg kan brudd på nesebein være et
resultat av nevekamp (Roberts og Manchester 2005:109). Skader på underkjeven kan også
skyldes et neveslagsmål og krever et hardt støt, og i denne sammenhengen kan heller ikke
tannskader utelukkes som mellommenneskelig vold (Lovell 2008:353-354). Lovell påpeker at
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skader i en skjelettsamling med mønstre i henhold til for eksempel kjønn, kan være
illustrerende. I dagens samfunn er vold mot kvinner utført av menn den vanligste formen for
hjemlig vold. Lovell hevder at tradisjonelt har skader hos kvinner oftest oppstått i hjemmet,
mens skader hos menn har oppstått utenfor hjemmet, selv om denne tendensen er varierende
(Lovell 2008:376-378).
Vi har sett at knusningsskader oftest
skyldes stump kraft med et klubbelignende
våpen. Sverd og øks gir huggskader, og pil
eller andre stikkvåpen gir prosjektilskader.
Holck påpeker at i et middelaldermateriale
kjennetegner

rette,

smale

spalter

sverdhugg, mens mer rektangulære hugg
skyldes slag med øksehammer, og små
firkantede hull skyldes gjerne pilskudd (se
figur 1 som eksempel) (Holck og Kvaal
2000:31-32). Når det gjelder avtrykk av
Figur 1: Antrop. nr. 1907, mann med skader
etter pilskudd

våpen viser tidligere analyseresultater av
materialet fra Clemenskirken skader der

våpnene er tolket som sverd, øks, kniv, øksehammer, piggøks, pil og morgenstjerne. Noen av
skadene er også tolket som tilhelede og har avrundede kanter med callusdannelse. Vi skal
undersøke hvilke våpen som var i bruk i middelalderen i Norge og hvordan dette samsvarer
med våpenbruken i analyseresultatene. Dette vil dreie seg om lesjonenes egenart, det vil si
skadens karakteristikker. I materialet fra Clemenskirken finner vi skader i skalletaket,
pannebeinet, tinningen, deler av ansiktet, de parietale beina og bakhodet. Dette kan fortelle
oss hvilke retninger slaget har kommet fra og hvilke mekanismer som ligger bak skaden. I
denne sammenhengen er det lesjonens årsak vi undersøker. Videre skal vi undersøke hvordan
slagretninger tolkes ut ifra eksperimenter og hvordan angrep kan ha blitt utført i
middelalderen.

4.3

Variabler: analyseverktøy

Tolkningsvariablene som presenteres her, vil benyttes som verktøy i analysen av hodeskallene
fra Clemenskirken for å tolke skadetyper og skadenes plassering.
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4.3.1 Eksperimentell arkeologi
I 1989 utførte S. J. Wenham og J. Wakely eksperimenter på grisehoder med rekonstruerte
middelaldersverd og tolket sverdslagenes retning ut ifra mikroskopiske undersøkelser
(Wenham 1989; Wenham og Wakely 1989). Ifølge Nafte kan man på denne måten avgjøre
både slagretning og hvilket våpen som er benyttet og få øye på detaljer som ikke er synlige
kun ved observasjon (Nafte 2009:133). Enhver skade kjennetegnes til en viss grad av
gjenstanden som har laget den, og Wenham har satt opp noen kriterier for å avgjøre om
skaden har blitt utført med et bladegget våpen. For det første må skaden være lineær, uten
store uregelmessigheter i bruddlinjen. For det andre må bruddkanten være veldefinert. Det
tredje kriteriet går ut på at minst en side av skadens bruddflate er glatt og flat. Hvis våpenet
har truffet beinet i en forholdsvis rett vinkel, kan begge sidene av skaden være slik. Treffer
det derimot i en annen vinkel, vil kun vinkelen i slagretningen, den minste vinkelen i forhold
til beinets overflate, ha en glatt overflate. Den andre vinkelen vil ha en uregelmessig, brukket
overflate som ofte skiller seg fra det underliggende beinet som tynne flak. I fortidig materiale
vil slike flak være forsvunnet. Ved mikroskopiske analyser oppdaget Wenham at bruddflaten i
tillegg kan ha parallelle såkalte kloremerker, som kjennetegner skarp kraft og høy hastighet.
Kloremerkene gjenspeiler uregelmessigheter på våpenbladet og retningen det har beveget seg
i. Det er nettopp våpenets karakteristikker som gjenspeiles i skaden. Våpenet er gjerne ikke
kortere enn skaden, men mindre det er benyttet til å skjære framfor å hugge. Det er mer
sannsynlig at en skade som viser spor etter et langt blad, er forårsaket av et sverd enn en øks.
Wenhams eksperimenter viste at skader fra disse våpnene kan ligne på hverandre, men kan
skilles fra hverandre da skadene etter bruk
av øks gjerne er kortere med bruddlinjer
ut fra skadens endestykker (Wenham
1989:127-137).
Når

det

gjelder

slagretninger

mener Wenham at sverdkamp mellom to
utøvere gjerne gir et tydelig skademønster. En høyrehendt angriper vil holde
sverdet i høyre hånd og skjoldet i venstre,
og det er det mest naturlig at slagene
treffer den venstre siden av motstanderens

Figur 2: Antrop. nr. 1922, ungt individ i
alderen 10-12 med huggskade på høyre
issebein

hode eller kropp i en nedadgående vinkel.
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Skader vil derfor være å finne på framsiden av den venstre siden av hodet. Krigere som hadde
falt, som trakk seg tilbake eller som ble angrepet bakfra, vil derimot ha spor etter flertallige
slag eller slag som har kommet bakfra eller fra siden (Wenham 1989:137). Som et eksempel
fra Clemenskirken kan vi trekke fram et ungt individ, antropologisk nummer 1922, som er
aldersvurdert til 10-12 år (se figur 2). Skaden er en rett og smal spalte, og dette kan tyde på at
den har blitt forårsaket av et sverdhugg. Skaden har skarpe kanter og er dermed ikke tilhelet.
Huggkaden er på venstre side av bakre del av hodet, og bruddflaten som vender bakover, har
en jevnere og glattere overflate enn den som vender forover. Ut ifra Wenhams
forsøksresultater kan det se ut til at dette individet har blitt slått bakfra av en høyrehendt
angriper. Det er derfor lite trolig at dette individet har deltatt i en sverdkamp, og vi kan
snarere anta at det dreier seg om et angrep mot et forsvarsløst individ.
Lunden påpeker at man i Norge på kong Sverres tid (1177-1202) benyttet seg av en
organisert kamptaktikk som het svinefylking og som gikk ut på at hærmennene, som sloss til
fots, opptrådte i en tett sluttet flokk eller fylking. Særlig i begynnelsen benyttet Sverre seg av
svinefylkingen, men etter hvert brukte birkebeinene, Sverres hær, gang på gang en annen og
ny taktikk (Lunden 1976:109-111). Martin Dougherty hevder at kampstilen i middelalderen
gjerne gikk ut på at alle ryttere angrep nærmest samtidig, for å opprettholde æren sin ettersom
denne hang nøye sammen med dyktighet i strid (Dougherty 2011:26-27). I middelalderen var
det også forventet at lederen skulle kjempe i første rekke (Dougherty 2011:14). Dette gjorde
Sverre under slaget i Oslo i 1200, da han ”red fremst i hæren så hestebrystet møtte bøndenes
skjold” (Gundersen 1996:216). Dougherty påpeker at bruk av hest i strid var utbredt i
middelalderen (Dougherty 2011:22-24). Her kan vi merke oss at en del av individene fra
Clemenskirken har skader midt på skalletaket, og det ser ut som at disse slagene har kommet
ovenfra. En mulig forklaring er at angrepet ble utført nettopp fra hesteryggen. En annen
forklaring på slike skader er at den som utførte skaden, var en del høyere enn offeret, men
offeret kan også ha stått i en knelende posisjon eller allerede ha falt da skaden inntraff.

4.3.2 Skadene fra Clemenskirken og middelalderens våpen
Tolkningskriteriene for materialet fra Clemenskirken legger vekt på kjønn, alder samt
skadetype og skadenes plassering. Vi har sett hvordan vi tolker retninger slag har kommet fra,
og vi skal nå undersøke skadetyper, med andre ord hvilke våpen som har forårsaket disse
skadene. Som tidligere nevnt finner vi skader i materialet fra Clemenskirken etter våpen som
er tolket som sverd, øks, kniv, pil og morgenstjerne etter skarp kraft, stump kraft og
prosjektilkraft. Hvordan samsvarer disse skadene med kunnskap om middelalderens våpen?
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Per Terje Norheim og Erik Fuglseth påpeker at vår kjennskap til våpen i middelalderen er på
mange felt dårligere enn for foregående perioder, fordi innføringen av kristendommen
innebærer at man slutter å gravlegge folk med våpen (Norheim og Fuglseth 2011:22). Ifølge
Bergljot Solberg er mannsgraver med våpen i hovedsak fra den norske vikingtiden (Solberg
2003:223). Else Roesdahl påpeker at frie menn i vikingtiden hadde rett og plikt til å eie våpen
(Roesdahl 2001:153). I middelalderen er det derimot sannsynlig at Norge fulgte utviklingen i
det øvrige Europa, der våpen for det meste ble båret av personer med militær eller annen
offentlig tilknytning (Norheim og Fuglseth 2011:77-82). Norheim og Fuglseth mener også at
vi kan slå fast at man benyttet de samme våpnene her som i øvrige deler av Europa, i hvert
fall i Nord-Europa (Norheim og Fuglseth 2011:22).
I materialet fra Clemenskirken finner vi skader som er forårsaket av skarp kraft etter et
bladegget våpen, som øks og sverd. Ewart Oakeshott hevder at bruk av øks som våpen ble
utbredt i den europeiske middelalderen i løpet av det 12. og det 13. århundret (Oakeshott
1994:257). Norheim og Fuglseth hevder at stridsøksen ble benyttet i den norske
middelalderen, og denne hadde en egg som er utsvingt oppover og nedover i et såkalt skjegg
slik at øksehodet får en lang snittflate (Norheim og Fuglseth 2011:22-24). Oakeshott påpeker
at sverdet i mer enn 2000 år vært et symbol på makt og ledelse, og i middelalderen blir det i
enda høyere grad et prestisjevåpen (Oakeshott 1994:200). Etter omkring 1100 mener
Oakeshott at sverd stort sett hadde den samme utformingen, selv om noen variasjoner
forekom (Oakeshott 1994:202). Middelalderens sverd er kraftig med en tveegget klinge, stor
knapp og kraftig parerstang (Norheim og Fuglseth 2011:24). Paul Wagner og Stephen Hand
(2011:54) påpeker at typiske europeiske middelaldersverd kunne gi effektive hugg eller støt
og dermed forårsake mye skade. Bruk av slike sverd krevde likevel både teknikk og
koordinasjon (Wagner og Hand 2011:15-16). Fra Sverres saga finner vi beretninger om bruk
av sverd, blant annet under kamper i Oslo i 1197 (Gundersen 1996:171).
Materialet fra Clemenskirken viser også skader etter prosjektilkraft med bruk av
stikkvåpen. Oakeshott hevder at spyd, et langt kraftig skaft med et lite bladformet hode,
benyttes i middelalderen (Oakeshott 1994:258-259). Sverres saga forteller om bruk av
kastespyd under kamper i Oslo både i 1197 og 1200 (Gundersen 1996:171-172, 215-217).
Armbrøsten var trolig også i bruk i middelalderen, og i sin enkleste form er den en enkel bue
som sitter vinkelrett på et tverrtre eller en stokk. Buestrengen dras tilbake og festes i et hakk
på stokkens overside, og kan holdes spent over lengre tid. Armbrøsten ble regnet som et
meget farlig våpen. På slutten av 1100-tallet fikk armbrøsten i tillegg en lås (Norheim og
Fuglseth 2011:93-94). Den vanlige buen var fortsatt i bruk til krig og jakt. Norheim og
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Fuglseth hevder at armbrøsten var det ledende
skytevåpenet til krigstid i Norge allerede tidlig i
middelalderen (Norheim og Fuglseth 2011:24).
Lunden påpeker at det er nevnt i Sverres saga at
Sverre bruker både armbrøst og låsbuer, men at vi
ikke hører at motstanderne hans bruker dette
våpenet. Låsbuen synes å ha blitt mer alminnelig i
Norden først et godt stykke utpå 1200-tallet, og
først på 1300-tallet er armbrøstmakere nevnt her
(Lunden 1976:105). Under kampene i Oslo i 1197
forteller Sverres saga at birkebeinerne og baglerne
skjøt på hverandre med både buer og kastevåpen
Figur 3: Antrop. nr. 1885, kvinne
med hugg i skalletaket, som kan
skyldes morgenstjerne

(Gundersen 1996:171). Også i Håkon Hakonssons
saga nevnes skuddsår som følge av skytevåpen,

blant annet i et slag mellom birkebeinere og ribbungene i 1221 (Þorðarson 2008:79-80).
I tillegg til øks, spyd, sverd og armbrøst er det også sannsynlig at flere andre våpen har
vært i bruk. Vi finner flere knusningsskader og nedtrykte skader i materialet fra
Clemenskirken som kan skyldes stump kraft med en klubbelignende gjenstand. Vi kan derfor
anta at et slikt våpen har vært i bruk. Et annet våpen som gir knusningsskader, og som kan ha
vært i bruk i den norske middelalderen, er morgenstjernen. En kvinne fra Clemenskirken med
antropologisk nummer 1885 (se figur 3) viser omfattende skader i skalletaket, som er oppført i
databasen som mulig forårsaket av en morgenstjerne. Morgenstjernen var vanligvis en kraftig
trestokk, og den var noe tykkere i den ene enden, der det var flere rader med jernpigger. Som
oftest er det en kort klinge i enden og noen ganger har også denne klingen korte sideklinger.
En annen variant er en rund kule med pigger, som er festet til et langt skaft, og fra kontinentet
finnes en annen form der kulen er festet med en kjetting til et kort skaft. Vi vet riktignok ikke
hvor tidlig dette våpenet har vært i bruk; i Sverige er den påvist først på 1500-tallet (Norheim
og Fuglseth 2011:46-47).
I middelalderen var krigere gjerne også beskyttet av hjelmer, skjold og ringbrynjer
(Oakeshott 1994:261) Fra slaget i Oslo i 1200 har vi beskrivelser av kong Sverres utrustning
til hest. Han skal ha vært beskyttet med hjelm, brynje og panser og vært utstyrt med sverd og
kastespyd (Gundersen 1996:216). Oakeshott mener at hjelmtypen Sverre benyttet seg av var i
en slags kjeleform, en bred jernhatt med bremmer. En flatere hjelm var også i bruk i løpet av
det 12. århundret, og denne var billigere og enklere å lage, men ga mindre effektiv beskyttelse
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enn en hjelm med mer konisk form. Sistnevnte skal ha gitt god beskyttelse mot slag som var
rettet nedover (Oakeshott 1994:261). Det er lite sannsynlig at kvinner og unge individer har
vært utstyrt med hjelm, og ved et voldelig angrep ville de derfor være mer utsatt for skader.
Dougherty påpeker at fra hesteryggen var det vanligste våpenet spyd eller lanse på grunn av
rekkevidden, men sverd ble også gjerne benyttet som et sidevåpen, og øks kunne også brukes
(Dougherty 2011:43-47). Sverres saga forteller at kongen stakk spydet i hver mann han
kjempet mot fra hesteryggen (Gundersen 1996:216-217). I denne sammenhengen var disse
mennene bondehæren. Bønder som deltok i kamper, ville trolig være utrustet med
jordbruksredskaper eller buen de brukte til jakt. Hvis bøndene var utstyrt med våpen, var de
hovedsakelig enkle – muligens et spyd, et skjold og en form for kroppsbeskyttelse (Dougherty
2011:10). Økser med enkel utforming var rimelige å lage, og arbeidsøkser ble gjerne tatt med
til kamp av de som ikke hadde råd til spesiallagde våpen (Dougherty 2011:46-47).
Materialet fra Clemenskirken viser tydelige spor etter bruk av våpen, deriblant våpen
som ikke alle i middelaldersamfunnet hadde tilgang til. Skadene på hodeskallene forteller oss
på denne måten at det dreier seg om spesielle tilfeller med uroligheter, sannsynligvis
krigføring, men vi kan spørre oss hva har skadenes kontekst egentlig vært. Dette skal vi
komme tilbake til i kapittel 6, men vi skal først undersøke skadene i materialet og mønstrene
de viser i henhold til kjønn- og alderskategorier.
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5

Analyse av voldsskader

Den første delen av analysen vil kartlegge antall individer fra Clemenskirken som har
voldsskader, både ut ifra tidligere analyser og ut ifra informasjon fra databasen tilknyttet de
Schreinerske Samlinger. Hyppigheten i skadeforekomsten hos individene fra Clemenskirken
vil videre blir sammenlignet med analyser av materiale med voldsskader fra to andre
lokaliteter, Mariakirken i Oslo og Wharram Percy i England. Til slutt skal vi undersøke
mønstre og tendenser ved skadene hos individer som er registrert i databasen.

5.1

Skadeoversikt

Vi skal undersøke forekomsten av skader på hodeskaller fra Clemenskirken. Ytterst få av
individene med hodeskader har postkranialt skjelett, og vi skal derfor ikke legge vekt på
postkraniale skader (se appendiks 3). Resultatene og oversiktstallene over voldsskader fra
undersøkelsene av materialet i 2000 er basert på såkalt sikre skader. Det innebærer at skader
der det er usikkerhet om hvorvidt skaden har oppstått i nyere tid, for eksempel ved et spadetak
under en av utgravningene, er ikke medregnet. Vi har totalt 112 individer med slike sikre spor
etter vold, der 68 individer er menn, 38 individer er kvinner og de resterende seks individene
er av ubestemt kjønn eller mindreårige. Databasen tilknyttet De Schreinerske Samlinger er
ikke fullstendig, og dermed er ikke alle de 112 individene registrert her. Det er disse 112
individene med skader som vil bli brukt til å regne ut statistikker, men tolkninger av
voldsmønstre vil basere seg på individene som står oppført i databasen og dermed har vært
mulig å finne i samlingen. De registrerte individene har blitt benyttet til å foreta eget arbeid
utover opplysningene i databasen. En rekke individer med skader som kan ha oppstått
postmortem står også oppført i databasen. Disse skadene har forskjellig grad av usikkerhet,
men det er likevel en mulighet for at de kan ha vært såkalt virkelige skader. Disse individene
er plassert i en usikker gruppe (se tabell 9, 10 og 11 i appendiks 2), men vil også benyttes når
vi senere skal se på tendenser i materialet, da de viser et mulig skadeomfang. Det er likevel de
sikre skadene som vil bli viet mest oppmerksomhet. Noen individer har flere skader der noen
er sikre og noen er usikre. Disse individene vil inngå blant individer med sikre skader.
Av individene med såkalt sikre voldsskader som er registrert i databasen finner vi 48
menn over 20 år, 27 kvinner over 20 år, åtte individer under 20 år og to voksne mulig
mannlige individer. Dette utgjør totalt 85 av 112 individer med skader. Hvis vi legger til
tvilstilfellene, det vil si individene med usikre skader, sitter vi igjen med totalt 54 menn over
20 år, 37 kvinner over 20 år, 12 unge individer og to mulig mannlige individer. Dette gir oss
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totalt 105 individer med sikre og usikre skader. Fra materialpresentasjonen i kapittel 3 vet vi
at seks av de 112 individene med sikre skader har usikre kjønnsbestemmelser, og her er tre
individer klassifisert som «mulig kvinnelig», to som «mulig mannlig» og ett som «ubestemt».
Når det gjelder usikre kjønnsbestemmelser hos voksne individer vil disse i prinsippet ikke bli
benyttet til sammenligning av skadeforekomster med andre lokaliteter ettersom de faller
utenfor oppgavens fokus. De to mulige mannlige individene med skader vil derfor verken
inngå i slike sammenligninger eller for å sammenligne forskjeller i skademønstre mellom
kjønnene. Vi sitter dermed igjen med 83 individer med sikre skader. Vi kan for ordens skyld
merke oss at alle individene med skader som er vurdert som «mulig kvinnelig», er under 20 år
og derfor inkludert i sammenligninger.

Individer med

Menn over Kvinner

Unge individer

Mulig mannlige

Totalt

20 år

over 20 år

under 20 år

individer over 20 år

48

27

8

2

85

6

10

4

-

20

54

37

12

2

105

sikre skader
Individer med
kun usikre skader
Totalt

Tabell 3: Antall registrerte individer med sikre og usikre skader, hentet fra databasen
tilknyttet De Schreinerske Samlinger
I oversikten over unge individer med sikre skader (se tabell 8 i appendiks 2) kan vi se
at fire av disse individene er kjønnsbestemt som kvinner, og hvis vi ser bort fra alderskriteriet
tilhører disse individene dermed to kategorier ettersom de både er kvinner og unge individer.
Disse fire vil likevel kun tilhøre kategorien for unge individer ettersom vi har sett at
kjønnsvurderinger er mer problematiske for unge individer. Kjønnsvurdering vil uansett ikke
ha stor betydning for denne kategorien ettersom alle individene her er kjønnsvurdert som
«kvinne», «mulig kvinnelig» eller «ubestemt». Blant individene med sikre skader har to
mannlige individer blitt aldersbestemt til 18-22 år. Disse individene kunne inngått blant de
unge individene, men i motsetning til de andre individene i denne gruppen er det rimelig å
anta at disse har vært krigere på linje med voksne menn over 20 år. Disse to mannlige
individene inngår derfor blant antallet menn over 20 år med skader. Blant det aldersbestemte
materialet er totalt 406 menn og 443 kvinner aldersvurdert som eldre enn 20 år (Holck og
Kvaal 2000:33). Hvis vi trekker fra de fire kvinnelige individene under 20 år fra det totale
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antallet kvinner med hodeskader, sitter vi igjen med kraniale skader hos 68 av 406 menn, 34
av 443 kvinner og 8 av 115 unge individer i det aldersbestemte materialet. Dette betyr at 16,7
prosent av mennene, 7,7 prosent av kvinnene og 7 prosent av de unge individene har
hodeskader, og samlet sett er forekomsten av hodeskader blant individer over 20 år 12
prosent. Videre skal vi sammenligne denne skadeforekomsten med materiale fra andre
lokaliteter.

5.1.1 Mariakirken
I likhet med Clemenskirken er det osteologiske materialet fra Mariakirken bevart i De
Schreinerske Samlinger. Mariakirken brukstid strekker seg over en periode på nærmere 500
år, fra ca. 1050 til 1523, da kirken brant ned. Det osteologiske materialet fra Mariakirken har
vist en veldig ujevn kjønnsfordeling, som ingen annen kirke i landet kan oppvise. Holck
mener derfor at Mariakirken aldri har vært en sognekirke, men hadde tilknytning til
kongsgården, som gravkirke for kongens menn (Holck 1974:183-184). Selv om Mariakirken
har vært ansett som en kongskirke, var det i virkeligheten ikke mange konger som ble
gravlagt her (Roaldset 2000:35). Roaldset påpeker at diplomer og testamenter gir
opplysninger om begravelser i Mariakirken som tilhørte adelige og geistlige, men kirken skal
også ha vært åpen for begravelse av personer som ikke tilhørte det sosiale toppsjiktet. Vi har
likevel ikke opplysninger om personer fra lavere stender i tilknytning til Mariakirken før i
1350. Før det kan kirken ha vært eksklusiv, men vi må ta høyde for at kildematerialet er
spinkelt. Samtidig antyder også den generelle store overvekten av mannlige graver fra
Mariakirken at det var visse restriksjoner når det gjaldt hvem som kunne bli gravlagt her
(Roaldset 2000:60-63).
I analyser av materialet fra Mariakirken skiller Brødholt mellom begravelser på
kirkegården og inne i kirken. Resultatene viste at en langt større andel av individene som var
begravet på kirkegården, har voldsskader i forhold til de som var begravet inne i kirken. Dette
gjelder både kvinner og menn, og blant barn og unge forekommer skader i skalletaket kun
blant individene fra kirkegården (Brødholt 2007b:64-66). Jacob Kieffer-Olsen hevder at
plasseringen av graver på en middelalderkirkegård ikke er tilfeldig og kan fortelle oss noe om
sosial status. Et sosialt skille går ofte mellom begravelser innenfor og utenfor kirkebygningen.
Kieffer-Olsen påpeker også at ifølge Borgartingsloven og Eidsivatingsloven, fra første halvdel
av 1100-tallet, skulle også selve kirkegården deles etter sosiale forhold, og såkalte lendmenn
skulle begraves øst og sør for koret, med andre ord nærmest kirkebygget. Utenfor dette
området lå frie bønder, deretter de frigjorte og til slutt de ufrie nærmest kirkegårdens
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avgrensing (Kieffer-Olsen 2000:117). Ut ifra plasseringen av gravene kan det virke som om
vold forekom oftere blant individene fra Mariakirken som ikke tilhørte toppsjiktet.
Minste antall individer fra Mariakirken er satt til 373, medregnet det postkraniale
materialet. Blant disse individene har vi 308 voksne over 20 år, der 301 er kjønnsbestemte.
220 av disse er menn, og 81 er kvinner (Brødholt 2007b:56-57). Dette innebærer at vi sitter
igjen med 65 individer under 20 år, som utgjør 17,4 prosent av det totale materialet. Hvis vi
retter søkelyset mot forekomsten av kraniale skader blant de 373 individene fra Mariakirken
finner vi skader hos 71 (32,3 prosent) menn, 11 (13,6 prosent) kvinner og fem (6,2 prosent)
unge individer under 20 år. Fra Clemenskirken er det totale antallet individer basert på
hodeskaller, ettersom det ikke er mulig å sammenholde skallene med det postkraniale
materialet. Vi skal derfor også sette forekomsten av kraniale skader fra Mariakirken i
sammenheng med antall hodeskaller herfra. Forekomsten blir da noe hyppigere, og vi finner
skader hos 71 av 197 (36 prosent) menn, 11 av 75 (14,7 prosent) kvinner og fem av 43 (9,3
prosent) unge individer under 20 år (Brødholt 2007b:64-65).
Sammenlignet med Clemenskirken forekommer voldsskader blant hodeskaller fra
Mariakirken i høyere grad hos menn, kvinner og unge individer i forhold til antall
hodeskaller. Vi vet at Mariakirken trolig var gravkirke for kongelige og kongens menn, og
dette kan trolig forklare den høye forekomsten av skader blant menn. Vi kan undre oss over
hvorvidt kvinner og unge individer som hadde tilknytning til disse mennene, var lettere
innblandet i strid eller utsatt for vold. Denne forklaringen kan derimot ikke gjelde for
fordelingen av skader fra Clemenskirken og gjør dermed sistnevnte enda mer interessant. Det
kan tenkes at voldssporene fra Clemenskirken viser en urolig tid der selv vanlige mennesker
kunne bli trukket inn i stridighetene. Vi skal videre undersøke skadeforekomsten hos en annen
middelalderkirke, kirken i Wharram Percy, som i likhet med Clemenskirken ikke var en
elitekirke. Fra denne lokaliteten finnes også en skadeoversikt for postkranialt materiale, som
kan bidra til å tydeliggjøre eventuelle forskjeller i forhold til Clemenskirken.

5.1.2 Wharram Percy
Wharram Percy er en forlatt middelalderlandsby som ligger i North Yorkshire i England.
Landsbyen ligger i en dal, og den tidligste kirkebygningen her ble bygget et sted i mellom 950
og 1050. Fra senest 1100-tallet var kirken i Wharram Percy også i bruk av fire andre
nærliggende landsbyer, Towthorpe, Burdale, Raisthorpe og Thixendale (Mays et al. 2007:1).
Skjelettsamlingen fra Wharram Percy strekker seg over en periode på omkring 900 år, fra
midten av det 900-tallet til midten av 1800-tallet. Skjelettrester fra 687 graver fra kirken og
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kirkegården har blitt undersøkt. Begravelsene er delt opp i fire forskjellige faser, fase 1 (9501066), fase 2 (1066-1348), fase 3 (1348-1540) og fase 4 (1540-1850). Dateringen av gravene
er hovedsakelig basert på C14-dateringer og stratigrafi (Mays et al. 2007:77). Blant de 687
gravene finnes totalt 360 voksne og 101 mindreårige individer (Mays et al. 2007:79).
Mindreårige individer er her regnet som individer yngre enn 18 år, og voksne individer er delt
inn i følgende aldersgrupper: 18-29, 30-49 og 50+ år (Mays et al. 2007:84-85).
Fra Wharram Percy har totalt 72 individer, 69 voksne og tre mindreårige individer,
bruddskader. Dette gir en hyppighet på 19,2 prosent for voksne individer og 3 prosent for
mindreårige individer i forhold til antall individer. Skadeoversikten fra Wharram Percy er
basert på både kranialt og postkranialt materiale, og ifølge Mays, C. Harding og C. Heighway
er det ingen betydelig forskjell i hyppigheten på skadene når det gjelder kjønn eller datering
av gravene. Totalt 10 individer har kraniale skader (se tabell 13), og det er disse individene vi
videre skal fokusere på. De fleste individene med kraniale skader er datert til fase 1-2,
omkring 950-1348. Fire individer (SA034, EE003, V54 og SA003) har kraniale skader
forårsaket av skarp kraft fra et bladegget våpen, og alle er voksne menn, i forskjellige
aldersgrupper. En av disse har i tillegg en stump, utilhelet skade. Seks andre individer har
også spor etter skader forårsaket av stump kraft. Ett av disse (G304) er vurdert som 5-6 år
gammelt og mulig mannlig. Det unge individet har en nedtrykt skade på høyre issebein som
ikke viser tegn til tilheling. De resterende fem individene med skader etter stump kraft har alle
legede skader. Det dreier seg om fire menn (EE032, G694, G715 og G379) i forskjellige aldre
og ett individ (WCO165), som er vurdert som mulig kvinnelig, med en overfladisk skade
(Mays et al. 2007:143-147).
Alt i alt viser tendensen fra Wharram Percy at når det gjelder kraniale skader, ved både
skarp og stump kraft, er det hovedsakelig voksne menn som har blitt rammet. Unntakene er
det unge individet med en ikke-tilhelet stump skade og individet som er vurdert som mulig
kvinnelig med en leget stump skade. Kraniale skader forekommer langt sjeldnere enn i
materialet fra Clemenskirken og Mariakirken, men viser likevel noen lignende trekk. Fra
Wharram Percy finnes kraniale skader hos et ungt individ og et individ som trolig er en
kvinne. Dette er ikke nok til å kunne kalles en tendens, men vi må huske på at materialet fra
Wharram Percy ikke er representativt for lokaliteten. Mays et. al. påpeker at omkring en
tredjedel av kirkegården har blitt utgravd, og det er dermed ikke utenkelig at skader hos
kvinner og unge individer har forekommet i langt høyere grad.
Vold mot kvinner og unge individer der uhell kan utelukkes, er med andre ord ikke
unikt for Clemenskirken og Mariakirken. I forhold til Mariakirken, som var forbeholdt
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samfunnseliten, var kirken i Wharram Percy etter alt å dømme en vanlig sognekirke, i likhet
med Clemenskirken. Sammenlignet med Clemenskirken er skadeforekomsten i materialet fra
Wharram Percy høyere for voksne individer og lavere for unge individer. Forekomsten av
skader fra kirken i Wharram Percy er imidlertid beregnet ut ifra både kranialt og postkranialt
materiale, og når det gjelder kraniale skader viser materialet fra Clemenskirken generelt en
langt høyere forekomst. Ettersom begge kirkene kan betraktes som vanlige sognekirker, er det
også et interessant trekk at vi har langt flere dødelige kraniale skader hos kvinner og unge
individer fra Clemenskirken enn fra Wharram Percy. På dette grunnlaget kan det se ut som at
det spesielle forholdet vi har sett for Clemenskirken bør ses i sammenheng med historiske
hendelser, som vi skal komme tilbake til. Videre skal vi undersøke mønstrene i skadene hos
individene fra Clemenskirken og sammenligne forekomster hos menn, kvinner og unge
individer.

5.2

Voldsmønstre

Vi skal undersøke tendenser i materialet fra Clemenskirken ved å vurdere lesjonenes egenart
og årsak. Analysen baserer seg på de 83 individene med sikre skader som er registrert i
databasen tilknyttet De Schreinerske Samlinger. Disse individene har 86 sikre skader seg
imellom.

Ettersom

noen

individer

har

flertallige hodeskader vil analysen basere seg
på forekomsten av slike skader og ikke antall
individer med skader. Vi skal begynne med å
avklare hva slags type skade vi har, og, i
tilfellene der dette er mulig, hvilken type
våpen som har forårsaket skaden. For skader
som har oppstått perimortem, skal vi skille
mellom skader etter skarp kraft, som er
huggskader etter bladeggede våpen, stump
kraft,

knusningsskader

etter

stumpe

gjenstander og prosjektilkraft, stikkskader
Figur 4: Antrop. nr. 2035, kvinne med
knusningsskade i pannen forårsaket av
økselignende redskap

etter piler eller andre typer stikkvåpen. I noen
tilfeller har knusningsskader blitt tolket som

spor etter øksehugg (se figur 4), og for å unngå forvirring vil slike skader inngå i en egen
kategori med både skarp og stump kraft. I noen tilfeller har vi også tilhelede skader. Disse
skadene, som har oppstått antemortem, vil igjen deles inn i skarp og stump kraft samt
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prosjektilkraft i tilfellene der dette er
oppgitt. Retningen slaget har kommet fra
kan vi tolke ut ifra området av hodeskallen
som er skadet. Skadene vil her bli inndelt
med utgangspunkt i sannsynligheten for at
slagene har kommet ovenfra, fra siden,
bakfra eller forfra mot fremre del av
skallen.
skader

Disse
i

slagretningene

skalletaket,

tilsvarer

skallens

sider,

bakhodet samt pannen, tinningen og deler
av ansiktet.
Hos menn over 20 år er huggskader

Figur 5: Antrop. nr. 2075, mann med
huggskade på høyre side av pannebeinet

med et bladegget våpen (se figur 5 og 10) i
flertall, etterfulgt av knusningsskader og til

slutt tilhelede skader og skader etter piler eller stikkvåpen. Av totalt 50 sikre skader hos
voksne menn finner vi 17 skader (34 prosent) etter skarp kraft, 11 skader etter stump kraft (22
prosent), ti prosjektilskader (20 prosent) og én skade (2 prosent) etter både skarp og stump
kraft (se figur 6). I tillegg er 11 (22 prosent) av de sikre skadene legede og har oppstått
antemortem, og blant disse skyldes tre skader skarp kraft og én skade skyldes stump kraft.

Ikke-legede

Menn over

Kvinner over

Unge individer under

Alle individer

20 år

20 år

20 år

39

25

9

73

11

2

0

13

50

27

9

86

skader
Legede
skader
Totalt

Tabell 4: Fordeling av sikre skader hos individer fra Clemenskirken, hentet fra databasen
tilknyttet De Schreinerske Samlinger
Hos menn over 20 år finnes også ni usikre skader, der åtte skader er knusningsskader og én er
en huggskade. Medregnet de usikre skadene får vi mest økning i antall skader etter stump
kraft, men de usikre skadene er likevel av såpass lite omfang at den generelle tendensen ikke
endres betraktelig (se figur 8). Hugg- og knusningsskader forårsaket av skarp og stump kraft
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er i klart flertall både blant sikre og usikre skader. Utenom én skade er alle skadene hos menn
som er forårsaket av skarp kraft sikre, og kun tre av individene har skader etter skarp kraft
som viser tegn til tilheling. Dette innebærer at de fleste huggskadene hadde dødelig utfall.

Kvinner over 20 år - sikre skader

Menn over 20 år - sikre skader
40
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5
0

Skader i
prosent

Figur 6: Sikre skader hos menn over 20
år, fordeling i prosent etter skadetype

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Figur 7: Sikre skader hos kvinner over
20 år, fordeling i prosent etter skadetype

Kvinner over 20 år - sikre og
usikre skader

Menn over 20 år - sikre og usikre
skader
35
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Skader i
prosent

Skader i
prosent

Figur 8: Sikre og usikre skader hos menn
over 20 år, fordeling i prosent etter
skadetype

50
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10
0

Skader i
prosent

Figur 9: Sikre og usikre skader hos
kvinner over 20 år, fordeling i prosent
etter skadetype

Når det gjelder plasseringen av de sikre skadene hos menn over 20 år er 29 av skadene
å finne i pannen, tinningen og fremre del av skalletaket. Av disse skadene har 19 truffet
pannen, to på fremre del av skalletaket og åtte i tinningen. Alle disse skadene regner vi med
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har

truffet

individene

forfra

av

en

motstander som har stått ansikt til ansikt.
Tre skader befinner seg på parietalbeina på
sidene av skallen og er resultater av slag
som har kommet fra siden. 14 slag har
truffet skalletaket, der vi har 10 skader
omkring midten av skalletaket og 4 mot
skalletakets bakre del. Disse skadene kan vi
anta skyldes slag som har kommet ovenfra.
Til slutt finner vi også 4 skader i bakhodet,
som klart skyldes angrep bakfra. Hos

Figur 10: Antrop. nr. 1689, mann med
huggskade i skalletaket

voksne menn har vi etter alt å dømme flest

slag som har kommet forfra (58 prosent), og deretter følger slag ovenfra (28 prosent), bakfra
(8 prosent) og fra siden (6 prosent). Hvis vi legger til de usikre skadene hos menn, ser vi at vi
får noe prosentvis økning av skader som har kommet bakfra. De usikre skadene omfatter en
skade i tinningen, tre i pannen, to i skalletaket og tre i bakhodet. Tendensen forblir likevel den
samme; det er flest slag som har kommet forfra (se figur 13).
De generelle tendensene i skademønsteret hos menn (se figur 25) viser at de fleste
sikre skadene etter slag som har truffet individene forfra, skyldes skarp kraft og deretter følger
stump kraft og prosjektilkraft. Her finner vi også noen legede skader etter både skarp og
stump kraft. Når det gjelder slagene som har kommet forfra er 11 plassert på høyre side, 15 på
venstre og de resterende omtrent på midten. Vi har tidligere sett at skader på den venstre siden
av skallens fremre del gjerne dominerer ved angrep forfra, men her ser det ikke ut til å være
en
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Menn over 20 år - sikre og
usikre skader
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Figur 14: Sikre og usikre skader hos
kvinner over 20 år, fordeling i prosent
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noen betydelig forskjeller mellom høyre og venstre side. Fra siden har individene kun blitt
truffet av skarp kraft. I skalletaket er det flest skader etter skarp kraft, deretter finner vi legede
skader, skader etter stump kraft og prosjektilskader. Når det gjelder slag som har kommet
bakfra, finner vi to legede skader, samt en prosjektilskade og en skade etter stump kraft.
Kvinnene over 20 år har til sammen 27 sikre skader, der 10 skader (37 prosent)
skyldes skarp kraft, åtte skader (29,5 prosent) skyldes stump kraft, seks skader (22 prosent) er
prosjektilskader, to skader (7,5 prosent) er
legede skader og én skade (4 prosent) skyldes
skarp og stump kraft. Det er med andre ord flest
skader som skyldes skarp kraft, etterfulgt av
skader etter stump kraft og prosjektilkraft og til
slutt legede skader (se figur 7). Bortsett fra at
skader som skyldes prosjektilkraft forekommer
noe hyppigere og legede skader noe sjeldnere,
minner dette mønsteret om det vi fant hos
voksne menn. Hos kvinner er forekomsten av
skader etter skarp og stump kraft i tillegg noe
høyere enn hos menn i forhold til antall
individer. Hos kvinnene over 20 år finner vi

Figur 15: Antrop. nr. 1814, kvinne med
huggskade i skalletaket

også 11 usikre skader, der to skader skyldes skarp kraft, syv skader skyldes stump kraft, en
skade skyldes både skarp og stump kraft og en skade skyldes prosjektilkraft. Med de usikre
skadene har vi fått langt flere skader etter stump kraft og en lavere prosentandel huggskader i
forhold til totalt antall skader (se figur 9).
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Hos kvinner over 20 år med sikre
skader finner vi i likhet med mennene
flest skader som har kommet forfra. Vi
har 14 slike skader, der ti slag har truffet
pannen og fire slag har truffet tinningen.
Vi har kun én skade som trolig skyldes et
slag fra siden og har truffet siden av
skallen. Syv skader befinner seg på
skalletaket, og i bakhodet finner vi fem
skader. Når det gjelder slagretninger viser
tendensen at det er flest slag som har
kommet forfra (52 prosent), og videre

Figur 16: Antrop. nr. 1746, kvinne med
huggskade i pannebeinet

følger slag som har kommet ovenfra (26

prosent), bakfra (18,5 prosent) og fra siden (3,5 prosent) (se figur 12). De usikre skadene hos
kvinner over 20 år (se figur 14) består av fem skader i tinningen, fem i skalletaket og en i
bakhodet. Vi får dermed mest økning i antall skader som har truffet forfra og ovenfra. Når det
gjelder slagretninger ligner mønsteret hos kvinner i stor grad på det vi fant hos mennene, og
det mest påfallende trekket er trolig at slag som har kommet forfra forekommer nesten like
ofte hos kvinner som hos menn i forhold til antall
individer.
Hos kvinner over 20 år viser tendensene for
sikre skader etter slag som har kommet forfra, at de
fleste skyldes skarp kraft; vi har hele syv slike
skader. Deretter følger fire skader etter stump kraft,
to skader etter prosjektilkraft og en skade etter
både skarp og stump kraft. Vi har kun én skade på
siden av hodeskallen, og denne skaden skyldes
prosjektilkraft. Av de syv skadene i skalletaket
skyldes tre skader skarp kraft, to skader stump
kraft og en skade prosjektilkraft, og én skade er
leget. I bakhodet har kvinner over 20 år to skader
etter stump kraft, to skader etter prosjektilkraft og
én leget skade. Disse skademønstrene minner om
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Figur 17: Antrop. nr. 1940, ungt
individ i alderen 15-16 med
huggskade over venstre øye

de vi så hos menn, der skarp kraft også dominerer ved angrep forfra (se figur 26).
Blant de unge individene under 20 år er det langt færre skader enn hos menn og kvinner
over 20 år. Skademønstre lar seg derfor ikke sammenligne like lett, men noen lignende

Figur 18: Antrop. nr. 2132, ungt
individ i alderen 14-16 med huggmerke
i pannen

Figur 19: Antrop. nr. 2159, ungt individ i
alderen 16-18 med skader etter
øksehammer e.l. i skalletaket

tendenser er likevel mulig å observere. De unge individer har til sammen ni sikre skader, der
fire (44 prosent) er forårsaket av skarp kraft, tre (33 prosent) av stump kraft og to (22 prosent)
av prosjektilkraft. Fordelingen er med andre ord nokså jevn (se figur 21). Vi finner ingen
tilhelede skader hos de unge individene, og alle skadene har dermed oppstått perimortem. Hos
unge individer er tendensen den samme som vi så hos menn og kvinner over 20 år; skader
forårsaket av skarp kraft er i flertall. De unge individene har i tillegg fire usikre skader, tre av
dem skyldes stump kraft og én skyldes prosjektilkraft. I likhet med voksne menn og kvinner
er også flest usikre skader knusningsskader etter stump kraft (se figur 22). Når det gjelder
plassering av sikre skader hos de unge individene (se figur 23) er det en liten overvekt av
skader etter slag som har kommet forfra, der vi har fire skader (44 prosent), og deretter følger
skalletaket med tre skader (33 prosent). Siden av skallen og bakhodet har begge én skade (11
prosent). De usikre skadene utgjør to skader etter slag forfra, en ovenfra og en bakfra. Selv
om antall skader er mye lavere hos unge individer, kan vi også når det gjelder plassering se
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visse likheter med mønstrene vi har sett hos
menn og kvinner over 20 år. Skader etter slag
som har kommet forfra og ovenfra er igjen de to
største kategoriene (se figur 27).
Vi kan undre oss over hvorfor skademønstrene hos menn, kvinner og unge individer
synes å være såpass like, men det er igjen viktig
å huske på at skadene som er presentert her,
ikke utgjør det totale antall skader på hodeskallene fra Clemenskirken. Vi har også en
rekke usikre skader, men disse forekomstene gir
ikke nevneverdige utslag for skademønstrene.
Tendensen er den samme med både sikre og
usikre skader, og spesielt underlig er det at
Figur 20: Antrop. nr. 2121, ungt individ
i alderen 14-16 med knusningsskader i
skalletaket og venstre pannebein

skader som skyldes slag forfra, er den største
kategorien for alle individene uavhengig av
kjønn og alder. Dette kan muligens skyldes at

kvinner og unge individer ikke hadde hjelm og skjold til å beskytte seg med og heller ikke
våpen å avverge slag med. Her vil også kamptrening ha spilt inn, ettersom kvinner og unge
individer heller ikke vil være trent til å kunne unnvike slag. Dersom vi tenker oss at menn har
benyttet seg av hjelm, er det interessant at vi finner såpass mange skader i skalletaket også hos
disse individene. Forklaringen kan være at ikke alle har brukt hjelm, noe som trolig er
sannsynlig, og at de mannlige individene med skader viser et utvalg av menn som stort sett
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Figur 21: Sikre skader hos unge
individer under 20 år, fordeling i
prosent etter skadetype

Skader i
prosent
Stump Prosjektil
kraft

Figur 22: Sikre og usikre skader hos
unge individer under 20 år, fordeling i
prosent etter skadetype
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Unge individer under 20 år sikre og usikre skader

Unge individer under 20 år sikre skader
50
40
30
20
10
0

Skader i
prosent

Figur 23: Sikre skader hos unge
individer under 20 år, fordeling i
prosent etter plassering

50
40
30
20
10
0

Skader i
prosent

Figur 24: Sikre og usikre skader hos
unge individer under 20 år, fordeling i
prosent etter plassering

kjempet uten hjelm. Vi kan på en annen side heller ikke gå ut ifra at alle menn med voldsskader har vært med i et slag; det kan også dreie seg om mindre organisert voldsutøvelse.
De generelle tendensene viser at forekomsten av de forskjellige skadetypene er nokså lik
for alle individer, og skader forårsaket av skarp kraft forekommer faktisk oftere hos kvinner
over 20 år og unge individer enn hos menn over 20 år i forhold til antall individer med skader.
37 prosent av kvinnene, 44 prosent av de unge individene og 33 prosent av mennene har slike
skader. Også skader etter stump kraft og prosjektilkraft forekommer noe oftere hos kvinner og
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Figur 25: Menn over 20 år. Fordeling av sikre skader i prosent etter slagretning og
skadetype
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Figur 26: Kvinner over 20 år. Fordeling av sikre skader i prosent etter slagretning og
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Figur 27: Unge individer under 20 år. Fordeling av sikre skader etter slagretning og
skadetype

unge individer enn hos menn. Når det gjelder forekomsten av legede skader har vi 11 (22
prosent) slike skader hos menn over 20 år og to (syv prosent) hos kvinner over 20 år (se tabell
5 og figur 28 og 29). Blant de unge individene finner vi derimot ingen legede skader. Dette
kan trolig anses som et forventet mønster, siden det er mer sannsynlig at menn overlever
skader på grunn av større muskelmasse. Det er mindre sannsynlig at kvinner og unge
individer vil overleve slike skader. Ved legede skader kan vi ikke slå fast hvor gammelt et
individ var da det fikk skader, men det kan vi derimot med ikke-legede skader.
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Figur 30 viser fordelingen av sikre skader
som har oppstått perimortem i henhold til kjønn.
Vi kan se at kategoriene for aldersvurderinger
overlapper, men antall skader er likevel det
samme. Hvis vi sammenligner alder ved død for
menn og kvinner med voldsskader, kan vi se at
grafene følger hverandre og topper seg omkring
alderskategorien 25-35 år, noe yngre for kvinner
og noe eldre for menn. Dette var trolig ikke like
ungt i middelalderen som det er i dag, i forhold til
datidens forventede levealder. På en annen side
kan vi også se at skader forekommer hos noen
eldre individer. Det er merkelig at noen av de
Figur 28: Antrop. nr. 1827, kvinne med
leget skade i bakhodet

ytterst få menneskene som opplevde å bli gamle i
middelalderen, ble rammet av vold. Aldersfordelingen for skader som har oppstått peri-

mortem, viser oss alt i alt at de fleste individene ikke var gamle, men derimot forholdsvis
unge, i en fertil eller kampdyktig alder. Skader hos individer under 20 år forekommer kun hos
kvinnelige individer, men dette har sammenheng med at ingen av de unge individene med
skader har blitt kjønnsvurdert som
mannlige.
Når det gjelder plassering av
skadene har de fleste hugg- og
knusningsskadene

truffet

ovenfra

eller i panne- og tinningsområdet hos
både kvinner og unge individer, i
likhet med skademønstre vi så hos
menn. Sammenlignet med menn har
kvinner og unge individer blitt truffet
noe oftere i skalletaket og bakhodet.
Kvinner og menn har blitt truffet
forfra omtrent like mange ganger,

Figur 29: Antrop. nr. 1950, mann med leget
huggskade

men hos unge individer forekommer dette noe sjeldnere. Hos unge individer har derimot flere
slag kommet ovenfra enn hos menn og kvinner. Det er trolig ikke overraskende at en del av
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slagene har truffet skalletaket hos unge individer, ettersom de som oftest vil være lavere av
vekst enn voksne individer. Hos kvinner kan slike skader skyldes at gjennomsnittshøyden er
og var lavere for kvinner enn for menn. Som tidligere nevnt, kan slike skader også skyldes
angrep fra hesteryggen eller at individet har stått i en knelende posisjon eller allerede har falt
da skaden inntraff.
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etter skarp
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etter stump
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Legede skader
etter
prosjektilkraft
Legede skader
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Menn over 20
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3
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Tabell 5: Fordeling av legede, sikre skader
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Figur 30: Aldersfordeling for menn og kvinner med skader perimortem. Merk at
kategorier for aldersbestemmelser er overlappende, men ikke antall skader.
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Det er interessant at en rekke av
skadene har truffet kvinnene og de unge
individene rett forfra. De må med andre
ord ha stått ansikt til ansikt med personen
som har utført voldshandlingene. Et slikt
mønster tyder på at vi ikke bare har angrep
mot bakhodet til forsvarsløse individer,
slik vi tenker oss er naturlig, selv om
skader bakfra forekommer i noe høyere
grad hos kvinner og unge individer enn hos
menn. Vi har sett at påfallende mange av
skadene hos kvinner og unge individer har
Figur 31: Antrop. nr. 2007, mann med
knusningsskade på høyre side av skallen samt
leget skade i bakhodet

kommet forfra eller ovenfra. Vi kan derfor
undre oss over hvorvidt kvinner og unge
individer har deltatt aktivt i kampene, selv

om dette trolig er lite sannsynlig. Sammenlignet med skadene hos kvinner og unge individer
ser det ut til at generelt færre av skadene hos menn har truffet rett ovenfra og bakfra. Det kan
derfor virke som om menn var mer involvert i kamper som foregikk ansikt til ansikt. I tillegg
forekommer flertallige, sikre skader på samme hodeskalle (se figur 31) i større grad hos
menn. Dette har vi sett er et sikkert tegn på fysisk mishandling og kan trolig også være et tegn
på deltakelse i krig. Generelt virker det som om de fleste hugg- og knusningsskader skyldes
slag som har truffet individet forfra, for alle individene fra Clemenskirken som er registrert i
databasen. Skademønsteret vi fant hos menn avviker dermed ikke stort fra det vi fant hos
kvinner og unge individer, bortsett fra at antall skader hos menn er langt mer omfattende (se
tabell 12 i appendiks 2).

5.2.1 Oppsummering
Skademønstrene på hodeskallene fra Clemenskirken har vist oss at de overordnede tendensene
er de samme for menn over 20 år, kvinner over 20 år og unge individer under 20 år. Hugg- og
knusningsskader som har truffet individet forfra, er i flertall hos alle de tre kategoriene av
individer. Kvinner og unge individer har blitt truffet noe oftere i skalletaket og bakhodet, og
menn har i større grad flertallige og legede skader. Vi finner tydelige spor etter våpenbruk på
hodeskallene, også blant kvinner og unge individer, og skademønstrene viser oss at det for det
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meste dreier seg om ikke-legede, dødelige skader. Vi har trolig å gjøre med en spesiell
begivenhet i middelalderen i Oslo, der kvinner og unge individer ble rammet av voldshandlinger i et uvanlig omfang. Vi skal videre, i kapittel 6, undersøke omgivelsene til disse
handlingene.
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6

Vold i middelalderen i Oslo

Vi kan gå ut ifra at sporene på hodeskallene fra Clemenskirken utelukker uhell. Hodeskallene
viser klare spor etter bruk av våpen, deriblant våpen som det brede lag av befolkningen ikke
hadde tilgang til. Sverd er et slikt våpen som er forbundet med ære og prestisje og ble gjerne
kun båret av offentlige tjenestemenn. Hodeskallene fra Clemenskirken viser avtrykk etter
våpen, som det trolig har krevd teknikk og styrke for å bruke, og dette vitner om alt annet enn
tilfeldigheter. Riktignok kan skader etter armbrøst i større grad skyldes uhell ettersom pilene
skytes fra en avstand, og kvinner og barn kan dermed ha kommet i veien for skuddlinjen.
Bruk av armbrøst forteller oss likevel ikke noe om nærkamp, der det ikke kan være noe
spørsmål om voldsutøverens intensjoner. Hos menn forekommer huggskader i pannen og
tinningen oftest. Dette indikerer at det hos menn hyppigst har dreid seg om angrep som har
foregått ansikt til ansikt, og det er interessant at det også er her vi finner flest skader hos
kvinner og unge individer. De må med andre ord også ha stått ansikt til ansikt med
angriperen.
Materialet fra Clemenskirken viser klart bruk av våpen og vold mot en gruppe
individer som vi ikke kan anta har vært delaktige i kamper. Kvinner og unge individer hadde
trolig heller ikke tilgang til våpen eller kamptrening og kunne derfor ikke forsvare seg mot
angrep. Vi kan derfor anse skadene hos disse individene som vold mot forsvarsløse individer.
Som vi tidligere har sett, må vi betrakte hodeskallene fra Clemenskirken som materiell kultur
i samhandling med sine omgivelser. Vi skal derfor sette resultatene av analysen av
voldsskadene i kapittel 5 i sin kontekst. Dette kapittelet starter derfor med voldsteori der vi
skal undersøke teoretiske tilnærminger til vold og hvorfor vold mot forsvarsløse individer
forekommer. Sammenligningen med andre lokaliteter viste at vold mot kvinner og unge
individer er en uvanlig praksis blant vanlige mennesker i middelalderen. Vi skal derfor
undersøke middelaldermentaliteten med samfunnsforhold i Europa og i Norge samt
holdninger til kvinner og barn i Norge. Deretter skal vi undersøke hvilke historiske
begivenheter materialet fra Clemenskirken kan settes i sammenheng med. Avslutningsvis vil
omgivelsene til de 112 hodeskallene fra Clemenskirken bli koblet sammen med sporene vi
fant i kapittel 5. På denne måten kombinerer vi osteoarkeologiske undersøkelser og
kulturhistorisk kontekst, natur og kultur, slik jeg tok opp i kapittel 2.1. Den siste delen av
kapittelet trekker på denne måten sammen trådene ved å diskutere voldsmønstrene på
hodeskallene fra Clemenskirken i lys av omgivelsene. Dermed søker vi svar på oppgavens
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overordnede problemformulering: hvorfor forekommer voldsskader på hodeskallene til
kvinner og unge individer?

6.1

Voldsteori

Vi skal begynne med å undersøke tilnærminger til krig og voldshandlinger og deretter
hvordan moralske barrierer kan svekkes i krig for å gjøre det mulig å begå voldshandlinger
mot forsvarsløse individer.

6.1.1 Tilnærminger til vold
Sean McGlynn mener at krig er kompatibelt med menneskets natur. Innenfor psykologien har
det vært argumentert for at krig avskjærer moderne mennesker fra sivilisasjonen og får fram
urmennesket i oss. McGlynn mener at vi ikke kan gå ut ifra at middelalderens krigere
oppførte seg noe annerledes fra de moderne (McGlynn 2008:249). Når mellommenneskelige
relasjoner blir koblet til vold, blir forestillinger om «oss» og «dem» klart definert som
motsetninger (Schmidt og Schröder 2001:13-14). Den engelske filosofen Thomas Hobbes
(1588-1679) mener at naturen har gjort mennesker så like at ingen har en større fordel enn
andre. Dette innebærer at det er likhet i egenskaper, men også når det gjelder håp om å oppnå
mål. Om to menn ønsker det samme, og dette er noe som de ikke begge kan ha glede av, vil
de bli fiender. I søken mot målet vil de kunne ønske å ødelegge eller undertrykke hverandre.
Hobbes fremholder også at når det ikke finnes en overstyrende makt vil mennesker ikke finne
noen glede, men snarere enn del sorg i hverandres selskap. Mangelen på en felles makt kan
være nok til at de ødelegger hverandre. Menneskene er da i en tilstand som kalles krig, der det
er alle mot alle. Krigens natur innebærer ikke kun faktisk vold, men også hentydninger til
dette, og i slike tider er det konstant frykt og fare for voldelig død. Alle andre tider kan ifølge
Hobbes betegnes som fred (Hobbes 2008:82-84).
I Kongespeilet fra 1250-årene blir uår beskrevet som noe som oppstår når en konge
dør og har flere sønner som skal dele kongemakten seg imellom. Dette fører til misunnelse,
uvennskap, mistro og mye urett i småkongenes riker. Resultatet er full borgerkrig helt til
folket igjen kommer under en enekonge (Brøgger 2000:97-104). Kongespeilet gir en skildring
i etterkant av en periode med borgerkriger i Norge på 1100- og 1200-tallet, da kongsemner
gang på gang stod mot hverandre over en periode på over 100 år. Ifølge Sverre Bagge er
skildringen av det gamle samfunnet i Kongespeilet sett fra synsvinkelen til en person som
ønsket sterk kongemakt, et hierarkisk ordnet samfunn og offentlig rettshåndhevelse, som den
norske kongen søkte å innføre på 1200-tallet (Bagge 1994:14-15). Det påpekes at når kongen
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er borte eller når kongemakten er delt mellom rivaliserende kongsemner, blir det kaos og
uorden, og all respekt for loven og den offentlige rettshåndhevelsen forsvinner (Bagge
1994:15; 1998:150). Dette stemmer overens med det Hobbes mener er menneskets voldelige
natur som får utspille seg fritt når en felles overstyrende makt mangler.
I løpet av den tidligere nevnte perioden med borgerkriger var det ikke tale om en
sammenhengende krig. Kampene var delt opp i kortere og lengre perioder (Moseng et al.
2007:111). Hobbes påpekte at krig ikke kun består av faktisk vold, men også hentydninger til
dette. Bettina E. Schmidt og Ingo W. Schröder mener at begrepet om krig innebærer en
konfrontasjonsstatus der muligheten for vold alltid er til stede. Krig er en langvarig prosess
som kulminerer i voldelige handlinger kun sporadisk, og mange mennesker er derfor ikke er
rammet av faktiske fysiske skader. Budskapet spres likevel effektivt over tid og rom, og vold
blir en dagligdags erfaring selv for de som ikke er fysisk rammet (Schmidt og Schröder
2001:4-6). Uten at vold faktisk finner sted, kan en trussel om vold, fra både ledere og
utenforstående, likevel være nok til å skape en atmosfære av krigføring (Earle 1997:106;
Knüsel 2005:50). Schmidt og Schröder påpeker også at kriger ikke oppstår ved tilfeldigheter,
men gjennom tenkende menneskelige aktører (Schmidt og Schröder 2001:15-16). Avgjørelsen
om å gå til krig foretas aldri av alle gruppemedlemmene, men presenteres som den rette
fremgangsmåten av de som har makten i samfunnet. Selv med rasjonelle vurderinger i
avgjørelsen om bruk av vold, har volden likevel en tendens til å generere sin egen dynamikk
når den er sluppet fri i en krigstilstand (Schmidt og Schröder 2001:4-5).
Daniel Baraz hevder at det moderne begrepet om vold kan defineres som anvendelsen
av fysisk kraft mot et individ eller en gruppe av mennesker (Baraz 2003:5). Ifølge David
Riches er voldsbegrepet i et moderne vestlig samfunn utformet av vitnet eller offeret og
innebærer påføring av illegitim fysisk skade. Med andre ord vil fysisk skade kun bli regnet
som vold i visse sosiale kontekster, og dette gjelder for eksempel ikke en stats bruk av fysisk
makt (Riches 1986:3). Baraz mener at vanskeligheter oppstår i møte med tidligere perioder.
Alle positivistiske referanser til fortidig vold er problematiske, fordi beskrivelsen av
hendelsesforløpet kan være utformet for å gavne den det ble skrevet for og fordi
tilstedeværelsen av vold ikke kan bli fullstendig bevist av eksisterende dokumentasjon (Baraz
2003:5-6). Riches hevder at få samfunn er uten normer for hvordan vold skal utføres, og det
finnes gjerne visse restriksjoner. Det vil alltid være uenigheter når det gjelder voldens
legitimitet, det vil si ved hvilke anledninger bruk av vold er passende, men også om hva som
kvalifiserer som vold (Riches 1986:9-10). Her kan vi stille spørsmål om hva middelalderens
mennesker oppfattet som vold. Ifølge Baraz sammenfaller visse handlinger med moderne
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begreper om vold. Drap, spesielt massedrap, er trolig handlinger som middelalderens menn og
kvinner også anså som voldelige (Baraz 2003:6-7).

6.1.2 Vold mot forsvarsløse individer
Vi må gå ut ifra at vold mot kvinner og unge individer ble ansett som voldelig også i
middelalderen. McGlynn påpeker at middelalderkrigere ble trent opp, gjennom trening og
propaganda, men at individuelle handlinger også kunne bli utført uten kommandoer. Dette
skyldtes at en forventing om denne type oppførsel aldri var fjern, siden brutalitet ofte var det
som krevdes for å fremvise makt og for å nå mål. I tillegg ville middelalderkrigere gjerne
adlyde ordre om å drepe en motstander for å unngå å selv bli et offer (McGlynn 2008:245246). Vi kan likevel stille spørsmål ved hvorfor og hvordan voldshandlinger mot kvinner og
unge individer av et slikt omfang som vi finner fra Clemenskirken kan bli begått. Ifølge
Riches har denne typen vold generelt blitt vurdert som irrasjonell (Riches 1986:6). Herbert
Kelman har undersøkt voldelige handlinger som er utført av militære på offisielle oppdrag og
rettet mot forsvarsløse individer, som ikke viser tegn til motstand. Disse individene inkluderer
kvinner, barn og eldre menn, og konteksten er gjerne en internasjonal krig eller en borgerkrig
(Kelman 1973:29). Kelman påpeker at når vold rettes mot grupper som ikke selv har truet
eller begått fiendtlige handlinger er et fellestrekk at de som er rammet gjerne er fysisk svakere
enn angriperne. Vi mangler dermed betingelser som vanligvis gir moralsk legitimitet. Vold
som utføres i selvforsvar, med hensikt å stoppe aggresjon eller nøytralisere en trussel mot en
selv eller en hel befolkning, er moralsk akseptert. Vold mot forsvarsløse individer faller
derimot helt utenfor denne diskusjonen.
Kelman påpeker at slike individer kan bli et mål fordi deres eliminering blir ansett som
et redskap eller fordi de selv er en hindring for en politikk (Kelman 1973:32-34). Denne type
vold kan være utformet for å forhindre kvinner og barn fra å gi krigere på fiendesiden
økonomisk eller følelsesmessig støtte (Kelman 1973:34; Riches 1986:6). Kelman mener at en
undersøkelse av psykiske anlegg hos de som utfører voldshandlinger som ikke er moralsk
aksepterte, ikke vil gi oss en tilfredsstillende forklaring på fenomenet. Ifølge Kelman er
sadistisk oppførsel snarere en konsekvens av å delta i massevold enn en motivasjonsfaktor
(Kelman 1973:35-36). Dette henger sammen med krigens egen dynamikk, og ifølge McGlynn
kan krig ikke bare frembringe blodtørstighet, men faktisk også glede. Han mener at en viss
grad av glede blir erfart i alle kriger. Selv om soldater er vitne til grusomheter kan de bli
avhengige av deltakelse i krig (McGlynn 2008:247-249). Kelman mener derfor at hat og sinne
ikke spiller en betydelig rolle når det gjelder vold mot forsvarsløse individer. Dette er utfall
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snarere enn grunn, og denne typen vold kan derfor ikke forklares med tilstedeværelsen av
psykiske krefter som er så kraftige at de må få utløp i voldelige handlinger. Ifølge Kelman kan
vi lære mer av å undersøke forholdene der moralske barrierer blir svekket (Kelman 1973:3638).
Kelman hevder at svekking av tilbakeholdenhet mot vold kan forklares ved tre
prosesser: bemyndigelse, rutinemessige prosesser og umenneskeliggjøring. Vi har tidligere
sett at middelalderkrigeren adlydet ordre, og med bemyndigelse foregår massakrer av
forsvarsløse med nettopp en autoritetssituasjon som kontekst. Moralske prinsipper som
vanligvis gjelder for menneskelige relasjoner blir ugyldige, og voldshandlinger som tillates av
autoriteter blir automatisk rettferdiggjort. En annen type moralitet, som er knyttet til plikten til
å adlyde ordre fra overordnede, tar over på tross av personlige preferanser. Voldsutøveren
opptrer som en forlengelse av autoriteten og vil derfor verken føle et personlig ansvar eller
skyld (Kelman 1973:38-39). Kelman påpeker at selv med bemyndigelse er det vanligvis
forventet at moralske skrupler og forakt dukker opp underveis. Dette kan reduseres med
rutinemessige prosesser, som her beskrives som gjentatt bemyndigelse med fornyet
rettferdiggjøring. Handlingene blir til rutiner, mekaniske og høyst programmerte operasjoner.
Kelman påpeker at dette oppfyller to funksjoner. For det første fjerner det behovet for å ta
avgjørelser, samtidig som det gir færre situasjoner der moralske spørsmål kan oppstå. For det
andre blir det lettere å unngå å forholde seg til handlingens implikasjoner siden den handlende
retter oppmerksomheten mot oppdragets detaljer snarere enn dets betydning (Kelman
1973:46-48).
Ifølge Kelman kan hindringene mot å drepe medmennesker likevel ofte være så sterke
at ofrene må fratas sin status som mennesker for at systematiske drap skal kunne foregå
kontrollert. Å anse noen som menneskelig beskrives som å gi ham eller henne både identitet
og tilhørighet. Identitet innebærer at vi må anse personen som uavhengig og atskilt fra andre
individer og i stand til å foreta valg med egne mål og verdier. Å ha tilhørighet er å være en del
av et nettverk av individer som anerkjenner hverandres individualitet og respekterer
hverandres rettigheter. For at massakrer av forsvarsløse skal være mulig, må menneskene
derfor frarøves sin identitet og tilhørighet slik at vi ikke kan ha medlidenhet for dem. Den som
utfører handlingene kan også selv bli umenneskeliggjort. Som tidligere nevnt handler ikke
angriperen uavhengig gjennom valg og vurderinger som er basert på egne verdier og
forståelse av konsekvensene, men er derimot styrt av ytre krefter. Kelman påpeker at ved vold
mot forsvarsløse individer mangler et viktig kriterium for menneskelige avgjørelser, og det er
hvilken effekt avgjørelsen vil ha for menneskene som er involverte. Sammen svekker
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bemyndigelse, rutinemessige prosesser og umenneskeliggjøring den moralske tilbakeholdenheten og bidrar også til angriperens egen umenneskeliggjøring. Sistnevnte mister
gradvis personlig ansvar og menneskelig empati samt evnen til å handle som et moralsk vesen
(Kelman 1973:48-52).

6.2

Tilnærminger til middelalderens mentalitet

For å tilnærme oss middelalderens mentalitet skal vi undersøke holdninger i middelaldersamfunnet samt hva arkeologiske funn fra perioden kan fortelle oss. Til sammen utgjør dette
omgivelsene til hodeskallene fra Clemenskirken

6.2.1 Samfunn og holdninger
Vi har sett at sykdommer og sult gjorde døden til en realitet som alltid var til stede i
middelalderen, men McGlynn mener at dette ikke gjorde den europeiske befolkningen immun
mot sorg og lidelser eller mindre urovekket av voldsbruk. Han betegner slike oppfatninger
som kronosentrisme, det vil si å anse den moderne verden som bedre, mer empatisk og
sivilisert, en forbedring av fortiden. McGlynn mener at hverdagssamfunnet generelt i Europa
var mer voldelig i middelalderen enn i dag, men vi kan likevel ikke gå ut ifra at hyppigheten
av vold gjorde folk immune (McGlynn 2008:2-3). Vi kan likevel stille spørsmål ved hvordan
det norske samfunnet forholdt seg til drap og hevn. Bagge påpeker at i første halvdel av 1200tallet ble en offentlig rettshåndhevelse innført. Før dette hadde det vært vanlig å hevne drap,
men folk ble nå tvunget til å inngå forlik. Det hadde også vært mulig tidligere, selv om det ble
ansett som feigt å ta imot penger for sine nære slektninger. Denne holdningen kommer til
uttrykk i Gulatingsloven, der det heter at man ikke har rett på bøter for drap mer enn tre
ganger på rad hvis man ikke har hevnet seg i mellomtiden (Bagge 1998:162-163).
McGlynn mener at i krig begrenser kaotiske tilstander seg aldri til soldater i
slagmarken, grunnet krigens egen dynamikk (McGlynn 2008:3). Ikke-krigere, deriblant
kvinner og barn, kunne komme i veien for middelalderens kriger. Selv om disse individene i
prinsippet var beskyttet i krig, gjaldt dette ofte ikke i praksis (McGlynn 2008:91-92). Da
kirken i Norge innførte en ny samfunnsorden på 1200-tallet som innebar et sterkt lagdelt
samfunn, fikk kvinner og barn, samt eldre mennesker, lavere status enn menn i husholdets
hierarki (Bagge 1998:34-36). Ingvild Øye påpeker at kunnskapen vi har om kvinner fra
middelalderen i Norge er formidlet av samtidens skrivekyndige menn (Øye 2005:22). I
kildene er kvinner omtalt og klassifisert i forhold til sin familierolle og sivilstatus. Mannen
blir på sin side omtalt etter rang eller bare som maðr, som var fellesnavn for det å være
- 60 -

menneske (Øye 2005:27). I samfunnet finner vi en skjevfordeling mellom kjønnene, der menn
stod over kvinner i ansvar og prestisje (Øye 2005:46). Ifølge Øye bidro også kirken til denne
skjevheten, og begrunnelsen for kvinnens underordnede status var skriftens ord om at kvinnen
var skapt av Adams ribbein og dermed mangelfull (Øye 2005:69). Kvinner kunne kreve
skilsmisse fram til kirkens forbud mot dette slo gjennom i løpet av høymiddelalderen (Bagge
1998:34-36). Ifølge Bagge var ikke kvinner en del av det formelle politiske spillet, men kunne
likevel inneha politisk betydning. Fram til rettshåndhevelsen på 1200-tallet var det blant annet
kvinnens oppgave å egge mannen til hevn, noe hun selv ikke hadde mulighet til å utføre
(Bagge 1998:55). Bagge påpeker også at det ikke virker som at kvinner ble rammet i stor grad
i de mange feidene og drapene i Norge i middelalderen (Bagge 1998:24-25).
Familieforholdene i middelalderen var etter alt å dømme annerledes enn dagens.
Bagge mener at ideen om at familien er basert på sterke følelsesmessige bånd mellom en liten
gruppe mennesker er en oppfinnelse fra 1700-1800-tallet. På en annen side mener Bagge at vi
ikke kan se bort fra at det fantes hengivenhet mellom familiemedlemmer. En felles
menneskelig natur kan ikke avvises, og trekk hos mennesker som har blitt oppfattet som
kulturelle «oppfinnelser» kan i virkeligheten være biologisk bestemte. Selv om vi ikke kan
regne med at middelalderens mennesker oppførte seg som vi ville ha gjort i dag, kan vi likevel
slå fast at menneskers høyde, utseende og levealder har forandret seg, samt tidspunktet for
overgangen fra barn til voksen. Vi har sett at gjennomsnittlig levealder i middelalderen var
under halvparten av det den er i dag, og dette mener Bagge delvis skyldes den høye
barnedødeligheten (Bagge 1998:15-17). Vi kan derfor stille spørsmål om hvorvidt man våget
å knytte seg til barn, de sårbare individene. Philippe Ariès hevder at folks forhold til barn var
ganske annerledes i middelalderen. Han begrunner dette med at fram til omkring det 12.
århundret var ikke barn avbildet i middelalderens kunst. Dette skyldtes trolig ikke uvitenhet
eller mangel på kapasitet, men snarere at det ikke var rom for barnet i middelalderens
verdensbilde. I malerier ble barn fremstilt uten forståelse for deres morfologi, enten som
miniatyrutgaver av voksne individer eller med voksnes muskulatur (Ariès 1973:23-25).
Ariès påpeker at den generelle holdningen lenge var å få mange barn for å kunne
beholde noen få, og man kunne ikke bli for knyttet til noe som ble ansett som et potensielt tap.
Barndommen var på denne måten en ubetydelig fase, og man hadde dermed ingen interesse av
å ha et portrett av et barn i denne fasen. Ariès mener at middelalderens likegyldighet til barn
ikke burde overraske oss ut ifra omstendighetene (Ariès 1973:29-30). Ariès’ syn har vært mye
omdiskutert, og Øye fremhever at nyere forskning til dels har avvist denne tesen om at barn
ble behandlet likegyldig, selv om forholdet til barn i middelalderen kan ha vært annerledes
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enn senere (Øye 2005:43). Elisabeth Iregren avviser påstanden om at man ikke elsket sine
barn fordi de ikke var avbildet like ofte som voksne. Hun påpeker at kunst, skriftlige kilder og
bilder gir oss et innblikk i kun en begrenset del av samfunnet, der hovedmotivet gjerne er
aristokratiet (Iregren 2000:60). Bagge mener også at det finnes mange moteksempler på at
foreldre i middelalderen både elsket sine barn og sørget over dem, selv om vi alltid må ta
høyde for individuelle variasjoner (Bagge 1998:26-27). McGlynn mener at det er uforenelig
med menneskets natur at foreldre mister den emosjonelle tilknytningen til sine barn på grunn
høy barnedødelighet, på samme måte som hyppig forekomst av vold ikke gjør folk immune
mot brutalitet (McGlynn 2008:2-3).
Bagge påpeker at vi vet lite om barndommen i Norge i middelalderen, men han mener
at enkelte antydninger likevel peker i retning av Ariès’ syn. Han fremhever i denne
sammenhengen at det sjelden fortelles om en konges fødselsår i sagaer og at dette et indirekte
vitnesbyrd om at barndommen ikke var en viktig fase i livet. Noen unntak finnes riktignok, og
det viktigste unntaket er skildringer av kong Håkons (1217-1263) barndom i Håkon
Håkonssons saga. Bagge mener likevel at dette ikke skyldes et nytt syn på barndommen, men
snarere et nytt syn på kongedømmet. Ifølge Bagge finnes det ingen sikre slutninger om
hvordan forholdet mellom foreldre og barn vanligvis var i middelalderen. Sammenlignet med
vår egen tid, var barndommen åpenbart en mindre særegen periode blant alminnelige
mennesker. Barn måtte hjelpe til med gårdsarbeid fra tidlig alder, og på denne måten ta del i
de voksnes liv. De hadde heller ikke den selvfølgelige plassen i kjernefamilien og kunne bli
sendt til oppfostring for å knytte vennskapsbånd mellom velstående familier. Barn hadde
dermed en klarere nytteverdi enn i dagens samfunn. Dette var trolig ingen hindring for
kjærlighet og omsorg, men i det sterkt rangsbevisste middelaldersamfunnet stod barn klart
lavere enn voksne (Bagge 1998:27-30).

6.2.2 Mentalitet i arkeologiske funn
I 1988 foretok Ingrid Karlsson en undersøkelse av middelalderkirkegårder i hele Skandinavia
samt atlanterøyene. Hun undersøkte gravgods, gravkonstruksjoner og plassering av graver på
kirkegården, og ut ifra dette slo hun fast at det var lagt ned omsorg samt økonomisk satsning
hos de døde barna (Karlsson 1988:34-35). Anja Magnussen

omtaler også en

gravleggingspraksis som tydelig viser omsorg overfor barn – fosterbegravelser i små skrin. En
stor andel av skrinene er funnet i norske kirker fra middelalderen, og noen av dem kan tenkes
å være enda eldre (Magnussen 2006:65). I middelalderen var dåp et absolutt krav for å bli
gravlagt i vigslet jord (Sellevold 2001:202). Fosterbegravelser ble dermed ansett som en
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ulovlig handling, men ble likevel utført. Magnussen mener at bak disse handlingene ligger
utvilsomt en forestilling om at de ufullbårne fostrene hadde menneskelig sjeler i folks
bevissthet (Magnussen 2006:59-60). Iregren påpeker at middelalderarkeologer har kunnet vise
at både materiell og åndelig omsorg har blitt lagt ned i barnegraver, og hun mener at dette er
klare tegn på hengivenhet og kjærlighet (Iregren 2000:60-61).
I databasen tilknyttet De Schreinerske Samlinger kjenner vi til kistetypen for gravene
til ni unge individer Clemenskirken, som alle er begravet i trekister. Vi kjenner til
plasseringen for ett av dem, som har antropologisk nummer 5214 og er aldersvurdert til 0-0,5
år. Graven til dette unge individet ble funnet inne i kirken, og dette må anses som en
statusplassering. Graven tilhører fase III, det vil si den yngste fasen, etter 1100. Vi har åtte
tilfeller fra Clemenskirken der vi kjenner plasseringen av gravene til unge individer. Alle
disse var begravet i nærheten av kirkemuren eller innenfor kirkens vegger, plasseringer som
vitner om status og høy anseelse. Når det gjelder kistetype og plassering av gravene til
individer over 20 år er det ingen betydelige forskjeller mellom menn og kvinner eller i forhold
til de unge individene. Gravskikken som er registrert vitner generelt om høy status, men vi må
ta høyde for at vi har opplysninger om kistetyper og plassering av gravene for ytterst få
individer fra Clemenskirken. Dette skyldes trolig registreringspraksiser i forbindelse med
utgravningene. I tillegg kan levninger av unge individer, spesielt de som ikke var gravlagt i
kister, ha gått tapt i jorden. Begravelsespraksisen vi finner tyder likevel på at behandlingen av
den døde har vært lik uavhengig av kjønn og alder. Ariès påstod at middelalderens holdning
til barn var likegyldig, men gravskikken for unge individer fra Clemenskirken tyder på noe
annet. Menneskene som tilhørte Clemenskirkens sogn har tydelig tatt seg bryet med å begrave
barn og unge, selv veldig unge individer. Begravelsene har skjedd på samme måte som for
voksne, i kister eller svøp, og på plasseringer som vitner om høy anseelse.
Når det gjelder individer med voldsskader mangler stort sett opplysninger om
kistetype og gravenes plassering. Blant kvinnene med voldsskader har vi slike opplysninger
for to individer der det postkraniale skjelettet er bevart, antropologisk nummer 2575 og 5271
(se appendiks 3). Den ene kvinnen, antropologisk nummer 2575, har en utilhelet huggskade i
venstre isseregion samt i venstre ulna. Denne skaden kan betraktes som en forsvarsskade.
Ifølge databasen var dette individet innsvøpt i never og ble funnet i et av de dypeste
jordlagene. Det er derfor med stor sannsynlighet eldre enn 1100, muligens så tidlig som
omkring 1000. Kvinnen med antropologisk nummer 5271 har en skade i høyre tinning, og
ifølge databasen har dette individet vært begravet i en uthult trestamme og blitt C14-datert til
AD 1050-1215. Databasen forteller også at individet tilhører fase I, og graven er dermed eldre
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enn 1100. Blant menn med voldsskader kjenner vi til gravskikken for ett individ,
antropologisk nummer 5213. Individet har tilhelede kraniale skader samt både en tilhelet og
en utilhelet postkranial skade. Sistnevnte er et dødelig armbrøstskudd (se appendiks 3). Dette
individet har blitt begravet i en trekiste innenfor kirkens vegger i fase III, det vil si etter 1100.
Der vi har datering blant individene med hodeskader peker denne mot slutten av vikingtiden,
tidlig middelalder eller høymiddelalderen. Videre skal vi undersøke hvilken del av
middelalderen og hvilke historiske begivenheter hodeskallene fra Clemenskirken med
voldsskader som helhet kan kobles til.

6.3

Borgerkrigene på 1100- og 1200-tallet – kamper i og nær Oslo

Hodeskallene fra Clemenskirken viser tydelig spor etter voldelig tider der brede lag av Oslos
befolkning sannsynligvis ble trukket inn. Selv vanlige mennesker, deriblant kvinner og unge
individer, ble berørt av stridighetene. Selv om kvinner og unge individer stod lavere enn menn
på den sosiale rangstigen, kan vi ikke gå ut ifra at vold mot kvinner og unge individer var
vanlig i middelaldersamfunnet. Skadene på hodeskallene fra Clemenskirken vitner heller ikke
om hverdagslige skader. Omfanget av skadene er stort og skyldes tydelig våpenbruk, og i
tillegg viser de fleste skadene ingen tegn til tilheling. Det dreier seg dermed om krigføring i
en større skala. Vi har sett at C14-dateringer kun er utført på noen få individer fra de eldste
gravene fra Clemenskirken og at de resterende individene mangler datering. Clemenskirkens
brukstid strekker seg fra omkring år 1000 til 1523, og innenfor denne perioden kan
voldsskadene kobles mot historiske begivenheter. Tidligere har vi sett at Holck og Brødholt
har knyttet voldsskader hos kvinner, barn og eldre menn til borgerkrigene, som vold mot
forsvarsløse individer, ettersom sporene i materialet vitner om urolige tider (Brødholt
2007a:184; Brødholt og Holck 2010:1; Holck og Kvaal 2000:29-30).
Utstrakt bruk av vold vitner i seg selv om ufredstider, og konsentrasjonen av skader
som er å finne i materialet fra Clemenskirken kan derfor trolig knyttes til borgerkrigene.
Gjennom samtidssagaer og en rekke andre kilder vet vi at Norge ble rammet av borgerkriger
over en hundre års periode på 1100- og 1200-tallet (f.eks Gundersen 1996; Gunnes 1976;
Lunden 1976; Moseng et al. 2007; Schia 1991; Þorðarson 2008). Ole Georg Moseng, Erik
Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo deler opp borgerkrigene i to faser – i 11341135 og fra 1155. Den første fasen bestod av stridigheter og kamper mellom konger og
kongsemner om tronarverett, men kampene ble ikke utført av folk flest (Moseng et al.
2007:121). Moseng et. al. påpeker det var først i den andre delen av borgerkrigene at folket i
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sterkere grad ble trukket inn. Spesielt i de siste par-tre tiårene av 1100-tallet var brede
befolkningsgrupper i store deler av landet innblandet i striden (Moseng et al. 2007:111).
I den andre delen av borgerkrigene dannet det seg mer eller mindre faste
partigrupperinger som nektet å underkaste seg motpartens konge, men satte opp kongsemner
etter behov, og folket ble i sterkere grad trukket inn (Moseng et al. 2007:134-136). Det var i
første omgang mer eller mindre profesjonelle krigere, kongens hird og stormennenes
huskarer, som kjempet, men etter hvert ble også rotløse opprørsflokker innblandet i
stridighetene (Moseng et al. 2007:111-121). Særlig i kong Sverres periode, 1177-1202, bryter
det ut i en reell borgerkrig der målet var å få kontroll over byene (Andersen 1971:26;
1974:22). Sporene etter vold i det osteologiske materialet fra Clemenskirken har vist at det
dreier seg om en spesiell tilstand i løpet av middelalderen, og en periode som stikker seg ut
som spesielt voldelig er borgerkrigstiden. Skadene på hodeskallene fra Clemenskirken til de
vi ikke anser som typiske krigere, som kvinner og unge individer, kan derfor kobles til
kamper som utspilte seg i Oslo-området i borgerkrigenes andre fase da brede lag av
befolkningen ble trukket inn.
I Osloområdet påpeker Per Sveaas Andersen at kamper ble kjempet i 1137, 1161,
1197, 1200, 1218-25/27 og 1240. Gjennom det meste av perioden med borgerkriger mener
han det ble kjempet om Oslo, og byen har således stått i en særstilling (Andersen 1971:26;
1974:22). I årene 1190-1240 kom Oslo i sentrum for kamper mellom kongemakt og
kirkemakt. Opphavet til disse kampene var at byen var blitt Østlandets økonomiske sentrum
med kommersielle, militære og administrative funksjoner, som begge parter søkte kontroll
over (Andersen 1974:27). Våren 1177 ble Sverre hyllet som konge på Øyratinget (Moseng et
al. 2007:126). Han havnet i strid med kirken, og dette var på den ene siden en kamp for å
bevare og gjenvinne kongens kontroll over kirken. På den andre siden skyldes striden også at
Sverre hadde stilt tronkrav i strid med kirkens kronede konge, Magnus (Moseng et al.
2007:132). På midten av 1190-årene gikk Oslos biskop, Nikolas Arnesson, i kampposisjon og
satte sitt bispedømme og byens ressurser inn på å motarbeide rikets konge (Andersen
1971:27; 1974:23).
Sagamaterialet fra borgerskrigstiden forteller om kamper i og omkring Oslo-området
som kan ha forårsaket det store omfanget av skader i materialet fra Clemenskirken.
Sommeren 1196 reiste biskop Nikolas sin baglerflokk, oppkalt etter ordet ”bagall” som betyr
bispestav, mot Sverre (Moseng et al. 2007:133). Sverres saga forteller at baglerne la under
seg hele Viken og Oppland (Gundersen 1996:167). 26. juli 1197 ble det blåst til kamp i Oslo.
Baglerne hadde samlet en stor hær i byen, og birkebeinerne rodde inn til byen fra Hovedøya
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(Gundersen 1996:169-170). Bøndene og bymennene i Oslo hadde slått seg sammen med
baglerne mot Sverre (Lunden 1976:67). Sagaen forteller at begge parter skjøt på hverandre
med buer og kastevåpen, og vi finner også detaljerte skildringer av bruk av sverd og skjold.
Slaget endte med at Sverres hær seiret over baglerne (Gundersen 1996:171-172). 6. mars 1200
samlet bøndene seg på nytt mot Sverre i Oslo etter at han hadde krevd inn bøter og
kongsinntekter utover det bøndene anså som lovlig. Sverre hadde omkring 3000 mann;
bondehæren skal ha vært langt større, men tapte likevel for de profesjonelle krigerne (Lunden
1976:68). I denne kampen er spyd og kastevåpen nevnt, og vi har tidligere sett at Sverre selv
kjempet til hest og var utstyrt med brynje, hjelm, sverd og kastespyd (Gundersen 1996:215216). Ettersom vanlige mennesker, bønder og bymenn, i Oslo ble trukket inn i kampene i
1197 og 1200, kan disse kampene settes i sammenheng med skadene fra Clemenskirken. Bruk
av våpen som buer, sverd og spyd gir hugg- og stikkskader, og disse skadetypene finner vi
igjen i det osteologiske materialet. Birkebeinernes våpenbruk fra hesteryggen kan også
forklare de mange skadene i skalletaket hos individene fra Clemenskirken, spesielt hos
kvinner og unge individer.
Sverres tre siste regjeringsår, fram til hans død i 1202, var preget av kraftig militær
innsats for å knekke motstanden i Viken (Moseng et al. 2007:134). En forsoning mellom
birkebeinere og baglere skal generelt ha syntes å være umulig blant Sverres etterfølgere.
Birkebeinerne styrte på Vestlandet og i Trøndelag mens baglerne styrte i Viken, men ingen av
partiene lyktes i å engasjere bredere folkegrupper. I 1208 ble det inngått et forlik som førte til
en forsoning mellom partene og en deling av land og inntekter. Riksdelingen varte fra 1208 til
1217, og i løpet av denne tiden ble partimotsetninger svekket. I 1217 ble Håkon Håkonsson,
Håkon Sverresons angivelige sønn, valgt av birkebeinerhirden og hyllet som konge. Samme
år ble han også hyllet av baglerne som konge i Viken mot militærhjelp fra birkebeinerne
(Moseng et al. 2007:136-137).
Årene 1210-1227 besto av en rekke lokale opprør fra bøndene mot syslemannsveldet,
kongens tjenestemenn. Skuffede baglerhøvdinger gjorde opprør etter at baglerne og
birkebeinerne hadde slått seg sammen, og disse opprørsflokkene ble kalt ribbungene, som
betyr ”røverne”. Den siste av disse flokkene ble eliminert i 1227, og med den mener Moseng
et. al. at de egentlige borgerkrigene ebbet ut (Moseng et al. 2007:137-138). Håkon
Håkonssons saga forteller om et slag mellom ribbunger og Håkons menn på Hovedøya i
1219/1220 og et i Oslo i 1221. I begge disse slagene skildres mange skuddsår og mange falne,
og i 1221 endte det med at birkebeinerne jaget ribbungene ut av byen (Þorðarson 2008:69-80).
Et nytt slag fant sted i byen i 1225, der ribbungene ble omringet og igjen tapte slaget
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(Þorðarson 2008:137). Den siste striden om tronen oppstod i 1239 da Skule Bårdson, som var
jarl, hertug og kongsemne, tok kongsnavn i opprør mot Håkon (Moseng et al. 2007:138).
Våren 1240 ble Skule slått av Håkon i Oslo, og i forbindelse med dette slaget forteller Håkon
Håkonssons saga at det ble kjempet hardt med steinkasting og bruk av skuddvåpen
(Þorðarson 2008:257-261). I forbindelse med kamper i løpet av Håkons regjeringstid finner vi
mange skildringer av skader etter skuddvåpen. En betydelig andel av individene fra
Clemenskirken har slike skader, og det kan tenkes at kvinner og unge individer havnet i
skuddlinjen i kamper mellom ribbungene og kongens menn. Her kan også steinkasting i
forbindelse med slaget i 1240 forklare en andel av knusningsskadene på hodeskallene fra
Clemenskirken. Videre skal vi trekke sammen elementer som belyser vold i middelalderen i
Oslo ut ifra sporene på hodeskallene fra Clemenskirken.

6.4

Hodeskallenes historie

Materialet fra Clemenskirken viser klart at kvinner og unge individer har vært utsatt for
voldelige handlinger og har våpenskader på lik linje med menn. Hodeskallene viser en
skadeforekomst som ligner på funnene fra Mariakirken, men til forskjell fra Clemenskirken
var denne en elitekirke, hovedsakelig for kongens hirdmenn. Sammenlignet med materialet
fra kirken i Wharram Percy, som derimot ikke var en elitekirke, kunne vi finne en langt lavere
forekomst av kraniale skader hos kvinner og unge individer enn i materialet fra
Clemenskirken. Hodeskallene fra Clemenskirken representerer på denne måten spesielle
hendelser i middelalderen, som etter alt å dømme kan kobles til borgerkrigstiden da store
deler av befolkningen var involvert i stridigheter. Krigene rammet altså vanlige mennesker i
Oslo, men vi kan likevel stille spørsmål om hvorfor krigene ikke bare rammet menn, men
også kvinner og unge individer.
Middelalderens levekår og holdninger indikerer ikke denne typen vold. Vi har sett at
folk etter alt å dømme var knyttet til i barna sine også i middelalderen, selv om færre av disse
var forventet å overleve i forhold til i dag. Man ble sannsynligvis ikke tidligere voksen i
middelalderen med tanke på kroppsvekst og myndighetsalder, men dette gjaldt ikke for såkalt
voksenarbeid. Barn hadde dermed større nytteverdi i middelalderen i forhold til dagens
samfunn. På denne måten kan vi tenke oss at familierelasjonene var annerledes enn i dag,
siden det trolig var mer nytteverdi eller praktisk verdi knyttet til det å ha barn og å holde
sammen som familie. Vi vet at levekårene var langt dårligere enn i dagens samfunn, der
familien holder sammen som en enhet på grunn av sterke emosjonelle bånd. Vi må likevel
regne med at biologiske faktorer spiller inn når det gjaldt familierelasjonene, også i
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middelalderen. Derfor er det lite sannsynlig at man forholdt seg helt likegyldig til barn; vi kan
ikke se på fortiden med dagens «sunne fornuft». I hvert fall når det gjelder begravelsespraksis
av unge individer ser det ut som om man la ned mye omsorg. Vi kan derfor gå ut ifra at barn
ikke var mindre verdt i middelalderen enn i dagens samfunn, selv om holdningen til dem
trolig var annerledes.
Den mest umiddelbare – og kanskje mest logiske – forklaringen på de kraniale
voldsskadene hos unge individer er at de har kommet i veien for krigshandlinger. Når vi vet at
såpass få barn fikk vokse opp er det underlig at de som faktisk vokste opp har blitt drept med
vold. Det er lite sannsynlig at kvinner og unge individer utgjorde en fysisk trussel mot krigere
med sin blotte eksistens, med mindre de var utstyrt med armbrøst. Bruk av våpen krever
styrke og teknikk, og verken våpentrening eller selve våpenet var tilgjengelig for unge
individer og kvinner. Dermed er det ikke umulig at det er snakk om hevnhandlinger, ettersom
både kvinner og barn trolig var en begrenset ressurs i middelalderen. Vi har sett at før
rettshåndhevelsen ble innført på 1200-tallet og kongen ble det offentlige rettssystemet, var det
fortsatt hevn som gjaldt. Ettersom voldsskadene på hodeskallene fra Clemenskirken kobles til
borgerkrigene på 1100- og 1200-tallet, er det derfor sannsynlig at skadene skyldes slike
hevnoppgjør. Å betale bøter ble ansett som mindre ærefullt i denne perioden. Vi har sett at
barne- og mødredødeligheten var høy, og drap på kvinner og unge individer rammer dermed
hardt. Kvinner og unge individer kan dermed ha vært ofre for hevnhandlinger eller lignende
der hensikten var å slå til der det gjør mest vondt. Dette kan også ha vært en del av en politikk
hos de rivaliserende kongsemnene. Voldsutøverne stilte heller ikke spørsmål ved dette fordi
det var formidlet av autoriteter.
Vi må anta at kvinnenes voldsskader også kan skyldes at de har kommet i veien for
krigshandlingene. Kvinner fikk innskrenkede rettigheter med kristenrettene, de tidligere
landskapslovene. Kvinner og barn stod også lavere på rangsstigen i middelalderen, men dette
er muligens ikke en forklaring. Selv om det for så vidt er lite sannsynlig at vi har hatt
kvinnelige krigere, vet vi at før rettshåndhevelsen kunne kvinnen ha en politisk rolle ved å
egge mannen til hevnhandlinger. Vi kan på en annen side også spekulere i om kvinner har
prøvd å forsvare familiene sine i urolige tider. Slik som Riches og Kelman nevner, kunne
kvinner også bli rammet av vold for å hindre at de hjalp fienden. Det er usikkert om dette er
tilfellet her, men vi har sett at vold kan ha vært mer utbredt i middelalderen. I Norge gjaldt
dette spesielt i løpet av perioden med borgerkriger. I løpet av denne perioden var det til tider
mangel på en overstyrende makt. Det var snarere smågrupperinger som knivet om makten, og
vi har sett at dette ga såkalte uår. Krig og vold følger ofte i menneskenes fotspor, og i
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middelalderen var ære forbundet med brutalitet. McGlynn har påpekt at krigshandlinger
sjelden begrenser seg til slagmarken. Det er lite trolig at kvinner og barn befant seg i selve
slaget, som fant sted både i og omkring datidens Oslo. Det kan dermed tenkes at voldsporene
hos kvinner og unge individer skyldes kamper som spredte seg, etterdønninger av kamper
eller isolerte handlinger som følge av borgerkrigene.
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7

Avslutning

Målet med denne oppgaven har vært å forklare hvorfor voldshandlinger mot kvinner og unge
individer ble begått i middelalderens Oslo. Før jeg begynte å jobbe med materialet fra
Clemenskirken visste vi at det fantes 112 individer med kraniale voldsskader herfra, deriblant
kvinner, eldre menn og unge individer under 20 år. Voldsskadene hos disse individene har
blitt koblet til borgerkrigene fordi sporene på hodeskallene viser tydelig at det dreier seg om
en tid med uroligheter – selv om en sikker datering riktignok mangler. Av de 112 individene
har 85 blitt registrert med skadebeskrivelser i databasen tilknyttet De Schreinerske Samlinger.
Disse individene har såkalt sikre voldsskader etter våpenbruk, og det er dette utvalget av
materialet en analyse kan baseres på ettersom det kun er disse individene som kan finnes igjen
i samlingen. I databasen er det likevel ikke alltid oppgitt skadetype og hvilket våpen som kan
ha forårsaket skaden eller hvor på hodeskallen skaden befinner seg. Det har derfor vært
nødvendig å undersøke hodeskallene på nytt. I databasen er det også registrert en rekke
individer med skader som ikke er sikre, det vil si at det er usikkert hvorvidt disse skadene har
oppstått postmortalt eller om de er intravitale. Per Holck har undersøkt noen av hodeskallene
på nytt slik at skadene har fått en ny vurdering. Det kan tenkes at flere av de usikre skadene i
virkeligheten er intravitale, og dermed har vi muligens enda flere individer enn de 112 vi
startet med. I tidligere analyser finnes en inndeling i mannlige individer, kvinnelige individer
og ikke-kjønnsbestemte individer. I denne oppgaven har jeg derimot valgt å dele inn 83
individer i menn over 20 år, kvinner over 20 år og unge individer under 20 år.
I oppgavens analysedel, kapittel 5, har jeg undersøkt skadetyper og plassering av
skadene hos individene som er registrert i databasen. Jeg har sammenlignet fordelingen av
skader mellom individene og på denne måten utledet skademønstre. På den ene siden har for
det meste skadens egenart vært avklart allerede, det vil si hva slags type skade det er, og også
til en viss grad med hvilken våpentype skaden kan ha vært utført. Retningen på slagene og
plasseringen av skadene er på en annen side ikke like ofte oppført i databasen, og en ny
undersøkelse av materialet har derfor vært nødvendig. Min analyse av materialet har gått ut på
å sammenligne tendensen blant skadetyper og plasseringer av skadene mellom individene.
Skademønstrene har vist at skadetype og også plassering er forbausende likt hos menn over
20 år, kvinner over 20 år og unge individer under 20 år. Skader som har truffet hodeskallen
forfra og ovenfra er i flertall for alle individer. Vi har flere skader bakfra og ovenfra hos
kvinner og unge individer i forhold til menn. Flertallige og legede skader forekommer også
oftere hos menn, og dette kan tyde på at menn var mer involvert i kamper. Skadene på
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hodeskallene samsvarer i stor grad med det vi vet om våpen som har vært i bruk i
middelalderen. I materialet fra Clemenskirken finnes spor etter sverd, øks og økselignende
gjenstander slik som piggøks og øksehammer, stikkvåpen som pil og lanse og klubbelignende
gjenstander, og disse våpnene har trolig vært i bruk i tiden med borgerkriger. Det er mer
usikkert om morgenstjernen har vært i bruk på denne tiden. Kun ett individ har en skade som
kan ha vært forårsaket av et slikt våpen, men denne skaden kan også skyldes andre våpentyper
som gir knusningsskader.
Jeg har undersøkt materialet fra Clemenskirken, og materialet har fått en ny
forskningsstatus. Oppgavens overordnede målsetting har vært å forklare voldsskadene hos
kvinner og unge individer. Vi har sett at vi ikke kan anta at barndommen ble ansett som en
særegen fase i livet, men folk brydde seg trolig om barna sine den gang som nå. Det er lite
som tilsier at høy barnedødelighet gjorde folk numne og mindre glad i barna sine, og
voldsskadene hos unge individer fra Clemenskirken kan derfor ikke forklares på denne måten.
Vi har også sett at kvinner hadde lavere status enn menn på den sosiale rangstigen, men
samtidig var kvinner trolig ansett som en uunnværlig ressurs på grunn av deres særegne evne
til å føde barn. Derfor er det underlig at både kvinner, som ikke har dødd i barselseng, og
barn, som har overlevd de tidligste barneårene, har blitt ofre for voldshandlinger. Som
tidligere nevnt kan vold mot kvinner og unge individer trolig ansees som hevnhandlinger i
tiden med borgerkriger, før rettshåndhevelsen på 1200-tallet og innføring av bøter for drap. I
det osteologiske materialet fra Clemenskirken er det ingen tvil om at det dreier seg om
voldelige tider, slik postkraniale skader (se appendiks 3) også kan bekrefte. Det kan tenkes at
kvinner og unge individer kom i veien for krigføringen eller at de var systematiske mål i
sammenheng med borgerkrigene.
Vi kan avslutningsvis stille spørsmål ved hvor stor andel av de 112 hodeskallene vi
startet med er koblet til borgerkrigene og med hvilken sannsynlighet. Vi har sett at C14datering mangler for de fleste individene. Vi vet at to av individene med skader kan dateres
tidligere enn steinkirkens anlegg og dermed før borgerkrigene. Det ene av disse individene
har en C14-datering til AD 1050-1215. Vi kan derfor spekulere i om det egentlig er snakk om
en eldre skikk enn antatt og om hvorvidt individene med voldsskader bør dateres til slutten av
vikingtiden snarere enn middelalderen. Vi kan anta at disse individene med datering til slutten
av vikingtiden eller begynnelsen av middelalderen er unntakene. Dette gjelder etter alt å
dømme ikke for de andre individene. De fleste individene med skader kan trolig kobles til
borgerkrigene. Clemenskirkens begravelser viser en kristen begravelsesskikk, og kirken har
en brukstid på omkring 500 år. Materialet viser spor etter krigføring av et slikt omfang at det
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har berørt brede lag av befolkningen, deriblant kvinner og unge individer, og dette gjør
borgerkrigene til et holdepunkt i løpet av perioden kirken var i bruk.
I det videre arbeidet med det osteologiske materialet fra Clemenskirken er trolig det
viktigste som gjenstår, å fullføre registreringen av individer med skader i databasen. For å
eliminere flere usikkerhetsmomenter og gi et mer helhetlig bilde av historien som materialet
representerer, er registrering en viktig forutsetning for videre forskning på dette materialet. Et
interessant prosjekt videre ville også være å foreta C14-dateringer av individer med sikre
skader etter vold. På denne måten kan vi avklare når disse handlingene ble begått og dermed
også vite med sikkerhet om voldshandlingene mot kvinner og unge individer sammenfaller
med perioden med borgerkriger.
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Appendiks 1: Begrepsavklaring


antemortem: inntruffet før døden. Skader som har oppstått antemortem kjennetegnes
av callusdannelse, remodelering på bruddflaten, avrundede kanter og glatte overflater
(Nafte 2009:126-128).



callus: nydannelse av bein (Holck 1970:79). Hardt vev som fungerer som
repareringsvev etter brudd (White og Folkens 2005:420).



ektokranial: på kraniets ytre overflate (White et al. 2011:13).



endokranial: på overflaten av kraniets innside (White et al. 2011:13).



epifyse: «endedelen (leddhodet) ovenfor vekstbrusken på en rørformet knokkel»
(Brødholt 2007b:42).



perimortem: inntruffet omkring døden, det vil si like før, under eller kort tid etter
(Bennike 2008:349). Skader som har oppstått perimortem kjennetegnes av en skarp
bruddflate og ingen callusdannelse (Nafte 2009:126).



postkranialt skjelett: alle bein utenom kraniet og underkjeven (White og Folkens
2005:425). « […] delen av skjelettet nedenfor hoderegionen» (Brødholt 2007b:56).



postmortem: inntruffet etter døden. Skader som har oppstått postmortem kan ha
oppstått postdeposisjonelt, det vil si mens individet var nedgravd i jorden (Nafte
2009:135). Skader kan også ha oppstått ved utgravning eller senere behandling, men
kjennetegnes da av en langt lysere bruddflate enn resten av knokkelen (Bennike
2008:350; Holck 1970:79; Holck og Kvaal 2000:31).



sutur: beinsøm; ubevegelig forbindelse mellom to skjelettbein, som lukker seg med
alder (Brødholt 2007b:25).



symfyse: i bekkenet er det punktet der de to hoftebeina møtes foran (Lynnerup et al.
2008:93).



trauma: « […] kroppsskade, forårsaket av en rekke faktorer, deriblant ulykker, vold,
sykdom, osv.» (Brødholt 2007b:51).
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Appendiks 2: Tabeller med registrerte skader
Antrop.
nr.
1689

År

Alder (år)

Patologiform 1

Patologiform 2

Evt. beskrivelse

1920

18-22

Huggskade ikke tilhelet

1698

1920

35-45

Huggskade ikke tilhelet

1712

1920

25-35

Huggskade ikke tilhelet

Ikke-tilhelet hugg i høyre
side av skallen.

1722

1920

30-40

Huggskade ikke tilhelet

1732

1920

45-55

Huggskade ikke tilhelet

Hull etter pil (?) som har
perforert pannebeinet
(dødsårsak).
Åpenbart drept av
knusningsskade i hodet.

1740

1920

35-45

Huggskade ikke tilhelet

Ikke-tilhelet hugg i
pannen.

1741

1920

55-65

Huggskade ikke tilhelet

Ikke-tilhelet hugg i
pannen.

1755

1920

25-35

Fraktur ikke tilhelet

Knusningsskade i
pannen.

1768

1920

40-50

Annen patologi

Mulig pilskudd gjennom

Ikke-tilhelet huggskade
på venstre side av issen.
Hugg med kniv(?) i
pannen, ingen tilheling
av benkantene.
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Egen kommentar

Ovalt hull på høyre side av
pannen, har perforert
pannebeinet, øvre kant er
skarpere enn nedre.
Skade i høyre tinning, har
trengt gjennom beinet med
flak endokranialt.
Hull med skarpe kanter, noe
til høyre på pannebeinet.
Avlang skade på høyre side
av skalletaket, har perforert
høyre issebein, bakre del er
noe nedtrykt.
Nedtrykt skade over venstre
øye, har ikke perforert
pannebeinet.
Rektangulær skade, har
trengt gjennom høyre side
av pannebeinet, med flak
endokranialt.
Nedtrykt skade på venstre
side av pannebeinet, stort
flak har løsnet på innsiden.
Trekantet skade på høyre

1783

1920

30-40

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

pannen.
Hugg i pannen som
dødsårsak.

1792

1920

25-35

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

Dødelig knusningsskade
i pannen.

1804

1920

50-60

Eldre skade i skalletaket

1808

1920

35-45

Hugg-/stikkskade
tilhelet
Hugg-/stikkskade
tilhelet

1852

1920

35-45

1859

1920

25-35

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet
Traume tilhelet

1864

1920

35-45

1868

1920

25-35

1890

1920

40-50

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

Skallen gjennombrutt av
to små hull (piggøks?).
Eldre impresjon i
skalletaket.
Ikke-tilhelet åpning etter
pilskudd i hodet.
Ikke-tilhelet
knusningsskade på
venstre side av skallen.
Ikke-tilhelet hugg i
hodet.

1899

1920

25-35

1904

1920

35-45

1907

1920

30-40

Hugg-/stikkskade
tilhelet
Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet
Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

Eldre tilhelet skade i
skalletaket.
Stikk (av pil?) over
venstre øye.
To pilhull i venstre
tinning, ikke tilhelet.

Eldre tilhelet brudd i
bakhodet.

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet
Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet
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side av pannen, noe reparert.
Avlang, nedtrykt huggskade
på venstre side av
pannebeinet, med
bruddlinjer mot venstre øye.
Skade langs midten av
pannebeinet, mye av skaden
er dekket av gips.
Oval, nedtrykt skade på
venstre side av skalletaket.
Nedtrykt skade omkring
suturlinje på venstre side av
bakhodet.
To små perforeringer på
høyre side av skalletaket.
Nedtrykt skade på midten av
pannebeinet.
Prosjektilskade på venstre
side av skalletaket.
Skade på bakre del av
skalletaket på venstre side.
Smalt skadeomriss, har
perforert venstre side av
skalletaket.
Nedtrykt skade midt på
suturlinjen i skalletaket.
Nedtrykt skade, har
perforert pannebeinet.
Skadene ligger «på linje»,
den fremste har perforert
tinningen.

1914

1920

20-30

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet
Hugg-/stikkskade
tilhelet

Pilskudd (?) i bakhodet.

1950

1920

20-30

1959

1920

60-70

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

Ikke-tilhelet huggmerke i
høyre side av skallen.

1961

1920

25-35

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

1964

1920

30-40

1968

1920

20-30

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet
Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

Ikke-tilhelet
knusningsskade på høyre
side av skallen.
Ikke-tilhelet øksehugg
(?) i skallen.
Ikke-tilhelet hugg i
hodet.

1972

1920

45-55

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

Ikke-tilhelet
hugg/knusning i skallen.

2007

1920

30-40

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

2010

1920

25-35

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

Ikke-tilhelet hugg i
venstre isseben

2017

1920

18-22

Hugg-/stikkskade ikke

Ikke-tilhelet hugg i høyre

Tilhelet huggskade i
hodet.

Hugg-/stikkskade
tilhelet
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Ikke-tilhelet
knusningsskade + eldre,
tilhelet skade baktil.

Stor perforering noe til
høyre i bakhodet.
Skade på venstre side av
skalletaket, stor avlang
beinbit har løsnet og festet
seg lengre nede.
Skade på høyre side av
skallen, med flak
endokranialt.
Skade med bruddlinjer i
høyre tinning.
Skade i venstre tinning.
Nedtrykt, rektangulært
merke på bakre del av
skalletakets høyre side.
Skade i venstre tinning, har
perforert skallen, med flak
endokranialt.
1. Ikke-tilhelet, nedtrykt
skade med bruddlinjer på
høyre side av skalletaket,
har perforert skallen.
2. Tilhelet, nedtrykt skade
midt på bakhodet.
Skade på venstre side av
skalletaket, har ikke
perforert skallen, med
bruddlinjer fra
endestykkene.
Skade på høyre side av

tilhelet

issebein.

Oval perforering
(pilskudd?) på høyre side
av pannebeinet.
Ikke-tilhelet perforering i
venstre side av
pannebenet (pilskudd?).
Utilhelet huggmerke i
venstre isseben.

2020

1920

35-45

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

2025

1920

45-55

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

2067

1920

25-35

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

2069

1920

55-65

Fraktur ikke tilhelet

2075

1920

45-55

2076

1920

25-35

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet
Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

2077

1920

30-40

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

2090

1920

30-40

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

Ikke-tilhelet
knusningsskade i venstre
tinningregion.
Ikke-tilhelet knusning av
skallens venstre side.

2102

1920

45-55

2109

1920

65-75

Hugg-/stikk/knusningskade ikke
tilhelet
Hugg-/stikk-

Ikke-tilhelet
knusningsskade i
bakhodet.
Huggskade i skallens

Ikke-tilhelet
skallefraktur, trolig efter
slag mot pannen.
Hugg (av sverd?) på
høyre side av pannen.
Ikke-tilhelet hugg og
fraktur i høyre side av
pannen.
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skalletaket, noe reparert
med gips, mer synlig på
innsiden av skallen.
Lite hull på høyre side av
pannen.
Rundt hull, har flaket av i en
ring på innsiden av skallen.
Skade på venstre side av
skallen, har ikke perforert
skallen.
Bruddlinje på skrått over
pannen, reparert med gips,
Smalt, rett hugg over høyre
øye, har perforert skallen.
Skade på høyre side av
pannen, har ikke perforert
skallen, bruddlinjer ned mot
høyre øye.
Stort hull i venstre tinning,
har flaket av på innsiden av
skallen.
Tinning og kinnbein på
venstre side er reparert med
gips, bruddlinje mot høyre
side.
Ovalt, nedtrykt hull på
høyre side av bakhodet, har
nesten perforert skallen.
Smalt, rett hugg på høyre

/knusningsskade ikke
tilhelet

høyre side.

Venstre maxillarsinus
gjennombrutt av kniv
eller sverd. Hakk i
bakhodet synes å være av
ny dato.
Ikke tilhelet knusning av
skallens venstre side.
Frakturering av
pannebenet. En del av
dette synes å være
postmortalt, men bakre
del også i.v.
Tilhelet hugg i skallen.

2120

1920

30-40

Hugg-/stikk/knusningsskade ikke
tilhelet

2124

1920

25-35

Hugg-/stikk/knusningsskade ikke
tilhelet

2157

1920

25-35

2570

1921

30-35

2623

1921

50-60

2624

1921

35-45

5213

1970

55-65

side, har ikke perforert
skallen, glatt bruddflate
vender framover.
1. Venstre kinnbein er
reparert med gips.
2. Skaden i bakhodet har
lyse bruddflater.
Bruddlinjer i venstre panneog tinningsområde.

Smal, rett skade høyt oppe
på pannebeinet, noe til
høyre.
Grop ved kronesømmen. Skaden har glatte kanter og
ingen flak endokranialt og
er dermed tilhelet.
Meget defekt kalva med
Nedtrykt prosjektilskade i
hull i hodet.
skalletaket. Har skarpe
kanter og er dermed ikketilhelet.
Meget defekt kalva med
Leget skade, noe nedtrykt i
huggmerker.
venstre tinning, en beinbit
har løsnet og festet seg
igjen.
Drept av skudd fra
1. Leget huggskade over
armbrøst. I 30 års alderen venstre øye.
er han blitt tilføyd et
2. Leget skade på
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hugg over venstre øye.
Ved den anledning har
han også fått kuttet
underkjeven og brutt
høyre albuebein 4 cm fra
håndleddet. Lesjonene er
tilhelet.

underkjeven etter stump
kraft.
Nesebeinet er også noe
skjevt, mulig etter stump
kraft1.

Evt. beskrivelse

Egen kommentar

Skallen gjennombrutt (av
pil?).
Ikke-tilhelet huggskade i
hodet.
Ikke-tilhelet hugg i
hodet.
Venstre tinning perforert
(trolig av pilspiss).
Ikke-tilhelet, stump
kompresjonsskade i
skallen.

Rundt hull på høyre side av
bakhodet.
Rektangulært hull på
venstre side av skalletaket.
Skade på venstre side av
pannebeinet.

Tabell 6: Menn over 20 år fra Clemenskirken med sikre skader

Antrop
nr
1694

År

Alder (år)

Patologiform 1

1920

20-30

Huggskade ikke tilhelet

1742

1920

25-35

Huggskade ikke tilhelet

1746

1920

25-35

Huggskade ikke tilhelet

1753

1920

20-30

Annen patologi

1782

1920

20-30

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

1791

1920

30-40

1802

1920

>70

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet
Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

1811

1920

25-35

1

Patologiform 2

Dødelig stikkskade (pil?)
i pannen.
To ikke-tilhelte
huggmerker (pilskudd?) i
hodet.
Ikke-tilhelet hugg over

Hugg-/stikkskade ikke

Holcks vurdering
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Skade på venstre side av
pannebeinet, flak på
innsiden av skallen og
bruddlinjer ned mot øyet.
Skade på høyre side av
pannen.
To firkantede hull på høyre
side, det ene har perforert
skallen.

tilhelet
Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet
Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet
Hugg-/stikkskade
tilhelet
Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

venstre øye.
Ikke-tilhelet hugg i
hodet.
Ikke-tilhelet hull i
bakhodet (pil?)
Tilhelet impresjon i
skalletaket.
Ikke-tilhelet
knusningsskade i
skalletaket.
Ikke-tilhelet huggmerke i
pannen.

1814

1920

25-35

1817

1920

25-35

1827

1920

35-45

1839

1920

30-40

1874

1920

45-55

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

1885

1920

25-35

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

Ikke-tilhelet hugg av
«morgenstjerne»(?) i
skalletaket.

1932

1920

40-50

Fraktur ikke tilhelet

1951

1920

45-55

1997

1920

35-45

2032

1920

20-30

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet
Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet
Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

2035

1920

22-28

Ikke-tilhelet
knusningsskade i
skalletaket.
Ikke-tilhelet
knusningsskade av hodet.
Ikke-tilhelet huggmerke i
skallen.
Ikke-tilhelet
knusningsskade i venstre
isseben. Spor efter
kauterisering omkring
bregma.
Pannebenet knust av
økselignende redskap.

Kirurgisk inngrep

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet
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Skade på venstre side av
skalletaket.
Skaden er reparert med gips.
Rund, nedtrykt skade midt
på skalletaket.
Skade i venstre tinning, med
flak endokranialt.
Rundt hull midt på
pannebeinet, har perforert
skallen.
Uregelmessige bruddflater.
Et stort hull og fire mindre.
Skader både på skalletaket
og øvre, venstre side av
pannebeinet.
Skade på høyre side av
bakhodet.
Skade i venstre panne- og
tinningsområde.
Skade på fremre, venstre del
av skalletaket.
Skaden på venstre side av
skalletaket er reparert med
gips, men har bruddlinjer
over store deler av skallen.
Skade midt på pannebeinet
med firkantet bruddomriss

2044

1920

22-28

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

2093

1920

22-28

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

2094

1920

45-55

2096

1920

20-22

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet
Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

2110

1920

40-50

Hugg-/stikk/knusningsskade ikke
tilhelet

2131

1920

25-35

Hugg-/stikk/knusningsskade ikke
tilhelet

2575

1921

25-35

5271

1971

35-40

Hugg-/stikk/knusningsskade
tilhelet

Tabell 7: Kvinner over 20 år fra Clemenskirken med sikre skader
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og bruddlinjer nedover.
Skallefraktur med ikkeSkade på venstre side av
tilhelet perforasjon av
skalletaket, noe reparert
venstre isseben (pil?).
med gips.
Ikke-tilhelet knusning av Skaden er tildekket med
bakhodets høyre side.
gips, men bruddlinjer
fremover er synlige.
Ikke-tilhelet hugg i høyre Smalt skadeomriss på høyre
isseben.
side av skalletaket.
Ikke-tilhelet knusning av Skaden er reparert med gips,
høyre pannehalvdel.
også på innsiden av skallen,
men bruddlinjer er synlige.
Trolig intravital knusning 1. Usikker skade i venstre
av skallens venstre side.
tinning, stort hull.
Eldre, tilhelet
2. Avlang, leget skade i
impresjonsfraktur i
bakhodet.
bakhodets høyre side.
Det synes som om
venstre kinnbue er
hugget over, med
sekundær periostitt.
Skalle m/underkjeve.
Skade i venstre tinning.
Stort utilhelet hugg i
venstre isseregion.
Knusningsskade
Sikker huggskade i venstre
(intravitalt hugg?) i høyre tinning2.
tinning.

Alder
(år)
10-12

Antrop
nr
1922

År

Kjønn

Patologiform 1

Evt. beskrivelse

Egen kommentar

1920

Ubestemt

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

Hugg i hodet

Skade på høyre side av
bakhodet, glatt bruddflate
vender bakover.

14-16

1975

1920

Mulig kvinnelig

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

14-16

2123

1920

Kvinne

Hugg-/stikk/knusningsskade ikke
tilhelet

14-16

2132

1920

Kvinne

14-18

2121

1920

Kvinne

Hugg-/stikk/knusningsskade ikke
tilhelet
Hugg-/stikk/knusningsskade ikke
tilhelet

Rund, ikke-tilhelet
perforasjon med fraktur i
høyre tinning (pil?).
Knusningsskade i
skallens venstre side.
Innstikk av skarp
gjenstand.
Ikke-tilhelet huggmerke i
pannen.

15-16

1940

1920

Kvinne

16-18

1995

1920

Mulig kvinnelig

16-18

2159

1920

Mulig kvinnelig

3

Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet
Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet
Hugg-/stikk/knusningsskade ikke
tilhelet

Holcks vurdering
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Ikke-tilhelet, rundt hull
efter slag mot hodet
(trolig i.v.) i bregmaregionen samt i venstre
tinning. Også frakturert
venstre panneben.

Hugg over venstre øye,
ikke tilhelet
Ikke-tilhelet hull etter
pil(?) i skallen.
To huggmerker efter
øksehammer e.l. i
skalletaket, ett omkring

Oval, nedtrykt skade.

1. Knusningsskade i
skalletaket.
2. Frakturering av
pannebeinet er trolig et
følge av skaden i
skalletaket. Sikre skader3.
3. Skaden i venstre tinning
er usikker3.

Skade på høyre side av
skalletaket.

bregma, ett i høyre
tinningben.
Tabell 8: Unge individer under 20 år fra Clemenskirken med sikre skader

Antrop.
nr.
2122

År

Alder (år)

Patologiform 1

Patologiform 2

Evt. beskrivelse

Egen kommentar

1920

50-60

Annen patologi

1920

30-40

Mulig intravital knusning
av skallen. Antydet cibra
orbitalia.
Mulig intravital knusning
av høyre tinningregion.

Skade i skalletaket.

2126

2133

1920

18-22

2143

1920

25-35

2158

1920

35-45

Hugg-/stikk/knusningsskade ikke
tilhelet
Hugg-/stikk/knusningsskade ikke
tilhelet
Hugg-/stikk/knusningsskade ikke
tilhelet
Hugg-/stikk/knusningsskade ikke
tilhelet
Hugg-/stikk/knusningsskade ikke
tilhelet

2172

1920

40-50

Antrop
nr
1818

År

Alder (år)

Patologiform 1

1920

60-70

Hugg-/stikkskade ikke

Frakturering i pannen og
nesen. Mest sannsynlig
postmortalt.
Fraktur gjennom
bakhodet intravital?
Mulig intravital
impresjon på venstre side
av pannen, samt fraktur
av høyre parietalben.
Mulig ikke-tilhelet
intravital skade av
bakhodet (reparert).

Hugg-/stikk/knusningsskade ikke
tilhelet
Tabell 9: Menn over 20 år fra Clemenskirken med usikre skader

Patologiform 2
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Bruddlinje skrått over
bakhodet, noe av skaden er
reparert med gips.

Skade på høyre side av
bakhodet, reparert med gips.

Evt. beskrivelse

Egen kommentar

Mulig skallefraktur uten

Skade i skalletaket, reparert

tilhelet
Hugg-/stikkskade ikke
tilhelet

1915

1920

18-22

2006

1920

18-22

2088

1920

35-55

2097

1920

30-40

2101

1920

30-35

2113

1920

35-45

2151

1920

25-35

2162

1920

25-35

Hugg-/stikk/knusningsskade ikke
tilhelet

2164

1920

30-40

Hugg-/stikk/knusningsskade ikke
tilhelet

tilheling
Mulig intravital knusning
av skalletaket.
Perforasjon i venstre
tinning ansees å være
postmortal.
Ikke-tilhelet skalledefekt
(postmortal?) på venstre
side.
Knusningsskade omkring
bregma (postmortal?).

Hugg-/stikk/knusningsskade ikke
tilhelet
Hugg-/stikk/knusningsskade ikke
tilhelet

Hakk i venstre
parietalregion oppfattes
som postmortalt.
Stor defekt i hele høyre
side av skallen. Intravital
knusning?
To hakk i bakhodet,
mulig huggskade
intravitalt?
Kirurgisk inngrep

Tabell 10: Kvinner over 20 år fra Clemenskirken med usikre skader
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Mulig intravital, ikketilhelet skade omkring
bregma. Dertil mulig
spor efter kauterisering i
pannen.
Mulig intravital
knusningsskade
(øksehammer?) i høyre
tinningsregion.

med gips.

Ovalt hull uten bruddlinjer.

Skade i venstre tinning.

Skaden er reparert med gips.

Ovale skader midt på
bakhodet, noe mot høyre,
har nesten trengt gjennom
skallen.

Alder
(år)
10-15

Antrop
nr
2139

År

Kjønn

Patologiform 1

Evt. beskrivelse

Egen kommentar

1920

Kvinne

Hugg-/stikk/knusningsskade ikke
tilhelet

Skade på bakre del av
skalletaket.

13-15

2146

1920

Mulig kvinnelig

Centimeterstor rund
impresjon i høyre
isseben, kan muligvis
være intravital.
Knusningsdefekt i høyre
isse er muligvis
postmortal.
Knusning av skallens
høyre tinningregion
(postmortal?).

Hugg-/stikk/knusningsskade ikke
tilhelet
17-19
2127
1920
Kvinne
Hugg-/stikk/knusningsskade ikke
tilhelet
Tabell 11: Unge individer under 20 år fra Clemenskirken med usikre skader

Menn over 20 år

Kvinner over 20 år

Unge individer under 20 år

Skarp

Stump

Skarp/
stump

Prosjektil

Leget

Skarp

Stump

Skarp /
stump

Prosjektil

Leget

Skarp

Stump

Prosjektil

Forfra
Fra siden

9
3

7
0

1
0

7
0

5
0

7
0

4
0

1
0

2
1

0
0

2
0

1
1

1
0

Ovenfra
Bakfra

5
0

3
1

0
0

2
1

4
2

3
0

2
2

0
0

1
2

1
1

1
1

1
0

1
0

Tabell 12: Antall sikre skader hos alle individer fra Clemenskirken ut ifra skadetyper og slagretninger
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Gravnr
EE003
EE032
G304

Alder
25-35
50+
5-6

G379
G694

45-60
25-35

Kjønn
Mann
Mann
Mulig
mannlig
Mann
Mann

Datering
Fase 1-2
Fase 1-2
Fase 1

Antall bein med brudd
1
1
1

Fase 1-2
Fase 1-2

1
3

Skadebeskrivelse
Ikke-tilhelet kranieskade etter bladegget våpen.
Tilhelet kraniebrudd forårsaket av stump kraft.
Ikke-tilhelet, nedtrykt kranieskade forårsaket av stump kraft.

Nedtrykt kranieskade, trolig tilhelet.
Tilhelet kraniebrudd samt brudd i første høyre metakarpal
(tommelen) og venstre distale del av ulna
G715
35-45
Mann
Fase 1-2
1
Tilhelet kraniebrudd forårsaket av stump kraft.
SA003
50+
Mann
Fase 3-4
2
Tilhelet skade i høyre kinnbein etter våpenblad samt en tilhelet
ribbeinsskade på høyre side.
SA034
50+
Mann
Fase 1
1
Ikke-tilhelede kranieskader etter skarp og stump kraft.
V45
40+
Mann
Fase 1
1
Tilhelet, overfladisk kranieskade etter bladegget våpen.
WCO165 35-45
Mulig
1
Nedtrykt og trolig tilhelet overfladisk kranieskade forårsaket av
kvinnelig
stump kraft.
Tabell 13: Individer med kraniale skader fra Wharram Percy, England (Mays et al. 2007:144-145)
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Appendiks 3: Individer med hodeskader og tilhørende postkranialt skjelett


2570: Individet med antropologisk

nummer 2570 ble funnet i kirkens nordre mur i
1921 og er vurdert som en mann i alderen 3035.

Dette

individet

har

en

grop

ved

kronesømmen, som viser tegn til tilheling siden
skaden har glatte kanter. Skaden er nedtrykt,
og når vi ser hvor dypt den går kan det virke
overraskende at han overlevde. Vi har ingen
opplysninger om hvilket jordlag individet er
funnet i og dermed ingen datering. Ingen
skader
Figur 32: Antrop. nr. 2570

er

observert

på

dette

individets

postkraniale skjelett.


2575:

Dette

individet

er

vurdert som en kvinne i alderen 2535. Individet ble funnet i 1921, og
gravtypen og kistetypen er ukjent.
Ifølge databasen har dette individet
en utilhelet traume. Det dreier seg
om et utilhelet hugg i venstre
isseregion. Det som derimot ikke er
oppført i databasen, men som har
kommet fram etter en ny undersøkelse utført av Holck, er at dette
individet

Figur 33: Antrop. nr. 2575

også

har

en

utilhelet

huggskade i venstre ulna (se figur
34). Både skaden på hodeskallen og på ulna skyldes mest sannsynlig et sverdhugg. Det er
derfor rimelig å anta at det er det samme sverdet som har forårsaket begge skadene og at
skaden på ulna kan anses som en forsvarsskade. Individet trolig har løftet venstrearmen over
hodet for å avverge et sverdslag og blitt truffet på den siden av armen som følger lillefingeren.
Til slutt har hun blitt truffet av sverdet på venstre side av hodet. Den kraniale skaden viser
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ikke tegn til tilheling og har trolig hatt dødelig utfall4. Når det gjelder datering av dette
individet, forteller databasen at vi har å gjøre med et «kranium og skjelett fra de dype
jordlag». Ettersom dette skjelettet er funnet i et dypt jordlag, er det trolig eldre enn steinkirken
og dermed eldre enn 1100.

Figur 34: Antrop. nr. 2575


5213: Individet er vurdert som en mann i

alderen

55-65.

Individet

ble

funnet

under

utgravningen i 1970, og om funnkontekst forteller
databasen at dette individet ble funnet inne i kirken
og var begravd i en trekiste. Dette individet har
skader som viser tegn til tilheling, både kranialt og
postkranialt. Individets kraniale skader består av et
hugg over venstre øye, trolig med et bladegget
våpen. Hugget har slått løs en beinbit, som har festet
seg over venstre øye. Individet har overlevd skaden,
og skaden har etter alt å dømme vært godt synlig. I
tillegg har underkjeven og trolig også nesebeinet
Figur 35: Antrop. nr. 5213

vært utsatt for stump vold. Høyre side av

underkjeven har brukket og grodd sammen igjen. Nekrose, det vil si en lokal celle- og
vevsdød, har oppstått på denne siden av underkjeven, og tennene har stått skjevt innover i
4

Holcks vurdering
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munnen slik at individet trolig har hatt
vanskelig for å tygge. Dette vises også
med mindre grad av tannslitasje på denne
siden. Nesebeinet er noe skjevt, og dette
kan også være et følge av voldsbruk5.
Figur 36: Antrop. nr. 5213

Også høyre ulna har blitt utsatt for stump

vold, men har i likhet med de andre skadene grodd (se figur 36). Det står oppført i databasen
at individet er drept av armbrøst.
Denne

skaden

er

å

finne

på

individets høyre lårbein (se figur
37), og ved utgravningen i 1970 satt
pilspissen fortsatt i det knuste
lårbeinet (Eide 1970:3-4; Solberg
1981:12). Dette individet tilhører
fase III, det vil si omkring 1100
eller yngre.
Figur 37: Antrop. nr. 5213


5271: Dette individet ble

funnet i 1971 inne i kirken og er
C14-datert

til

AD

1050-1215.

Ettersom individet tilhører fase I, vet
vi at dateringen er tidligere enn 1100.
Individet er vurdert som en kvinne i
alderen 35-40 og var begravet i en
uthult trestamme. Dette individet har
en knusningsskade i høyre tinning,
som står oppført som «muligvis
intravital» i databasen, men Holck
Figur 38: Antrop. nr. 5271
sikker

5

skade.

Ingen

skader

har senere vurdert denne som en
er

observert

Holcks vurdering
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på

individets

postkraniale

skjelett.

