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ABSTRACT 

Christiania Tukthus (modern-day Oslo) was established in 1741 as a workhouse and a house of 

correction for the poor. The people here were the ones society at the time considered guilty of 

their own poverty because of laziness, ineptitude or moral degradation. They were the so-called 

unworthy poor. Their living conditions were though due to poor hygienic conditions, diseases 

and epidemics, and the death rates were very high.  

 The aim of the present study is to examine whether Harris lines are present in the 

osteological material from the cemetery belonging to Tukthuset. Harris lines can be described 

as an indicator of stress and is defined as lines on long bones due to growth retardation, 

predominantly on the tibia. These lines can be examined using x-ray imaging. The hypothesis 

of this study is that Harris lines can be detected in most of the individuals. The first research 

questions in this study is whether there is any association between Harris lines and enamel 

hypoplasia, which is another indicator of stress due to growth disturbances. The second research 

question asks whether there is any association between these indicators of stress and the 

estimated body heights of the individuals.  

 The material from Tukthuset consists of approximately 100 individuals. This study 

includes a selection of 12 individuals, where I have studied the occurrence of Harris lines on x-

ray images and enamel hypoplasia on their teeth. The results are then interpreted within the 

cultural historical context. I have found that there is no association between the stress indicators 

and body height in this material. On the other hand, the results show that most of the individuals 

have one or both stress indicators, and that their teeth are in a very poor state. Through this 

thesis I wish to shed some light on a part of Oslo’s history that is probably unknown to many 

and to say something about the health conditions of the individuals that were buried at the 

cemetery.  
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1. INNLEDNING 

Christiania Tukthus er ikke en synlig del av dagens bybilde i Oslo, og mange er trolig ikke kjent 

med historien bak bygget som stod i Storgata. Tukthuset var en tvangsarbeidsanstalt som ble 

åpnet i 1741, avviklet i 1880-årene og revet i 1938 (1). Jeg ønsker gjennom denne 

prosjektoppgaven å kaste lys over en del av Oslos byhistorie som trolig er ukjent for mange, 

samt å kunne si noe om helsetilstanden til menneskene som ble begravd i tukthuskirkegården. 

For å gjøre dette vil jeg undersøke forekomsten av Harris-linjer1 på deres skjeletter. Slike linjer 

kan beskrives som en stressmarkør, og i likhet med en annen slik markør, emaljehypoplasi2, 

oppstår de hos individer som er i vekst (3).  

Jeg har en bakgrunn som arkeolog med kurs i grunnleggende humanosteologi og har 

tidligere jobbet med skjelettmateriale, både gjennom arbeidet med min masteroppgave fra 2012 

(4) og arkeologiske utgravninger jeg har deltatt på. Til forskjell fra materiale jeg har jobbet med 

tidligere, er skjelettene fra Tukthuset av langt yngre dato. I arkeologien befatter man seg 

hovedsakelig med kulturminner som er eldre enn år 1537, som markerer reformasjonen i Norge, 

og denne praksisen har et lovfestet grunnlag. I følge Kulturminneloven §4.1 (5) er alle 

arkeologiske kulturminner fra oldtid og middelalder, med en øvre grense på inntil år 1537, 

automatisk fredet. For meg er materialet fra Tukthuset spennende nettopp fordi det ikke gjøres 

så mye undersøkelser på etterreformatorisk materiale i arkeologisk sammenheng. I tillegg gir 

det meg en mulighet til å igjen jobbe med et tverrfaglig prosjekt ved å kombinere medisin og 

arkeologi.  

 

1.1 AVGRENSNING 

Det etterreformatoriske skjelettmaterialet fra Tukthuset i Oslo består av om lag 100 individer.  

Sommeren 1989 ble det registrert 21 intakte individer under en arkeologisk utgravning. Videre 

ble om lag 80 kister gravd opp ved anleggsarbeid samme år, og disse mangler i stor grad 

dokumentasjon (1). Materialet er i dag bevart i De Schreinerske Samlinger ved Institutt for 

medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo (6).  

Jeg vil utføre egne analyser av emaljehypoplasi på tenner og Harris-linjer på rørknokler, 

samt statistiske analyser. Når det gjelder rørknoklene vil jeg kun undersøke individenes 

skinneben, tibia, fordi det er her det angivelig er høyest sannsynlighet for å finne Harris-linjer 

(7). Dette vil også bidra til å begrense omfanget av oppgaven. En videre avgrensning ligger i 

                                                 
1 Harris-linjer: linjer etter vekstretardasjon på rørknokler, som kan observeres på røntgenbilder (2) 
2 Emaljehypoplasi: linjer, spor eller tversgående fordypninger i emaljeoverflaten (2) 
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materialets bevaringstilstand, og jeg kommer til å kun inkludere individer som har tibia med 

tilfredsstillende bevaringsgrad og bevarte tenner, der det også har vært mulig å regne ut 

kroppshøyde. 

Jeg vil også foreta egne utregninger av kroppshøyde og en grov inndeling av individer 

i alderskategorier. Jeg har tatt utgangspunkt i individer der alder ved død har blitt vurdert i 

uregistrerte datablader3 som finnes i samlingen, for å ha et sammenligningsgrunnlag for egne 

vurderinger. Når det gjelder individenes kjønn, har jeg ikke vurdert dette selv, men jeg har 

benyttet opplysninger som er tilgjengelige fra databasen tilknyttet De Schreinerske Samlinger. 

En kort innføring i hvordan vurderinger av kjønn, alder og kroppshøyde utføres er presentert i 

kapittel 4.  

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Materialet fra Tukthuset representerer mennesker fra et lavt samfunnslag, og vi kan anta at de 

har hatt vanskelige levekår, med dårlig helsetilstand og mangelfull ernæring. Det er også 

rimelig å anta at individene har hatt en vanskelig oppvekst. Jeg har derfor følgende hypotese og 

problemstilling: 

- Hypotese: Vi kan forvente en stor forekomst individer som har Harris-linjer, 

sammenlignet med de som ikke har slike linjer i dette materialet.  

- Problemstillinger: 

o Hvordan fordeler forekomsten av Harris-linjer seg med tanke på kjønn og alder? 

o Er det sammenheng mellom forekomst av Harris-linjer, beregnet kroppshøyde 

og forekomst av emaljehypoplasi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  Skjema med vurdering av skjelettmateriale, som ikke er registrert i databasen tilknyttet De Schreinerske 

Samlinger. Skjemaene inneholder en oversikt over hvilke knokler som er til stede for hvert individ samt 

vurderinger av kjønn, alder, kroppshøyde og tannstatus. 
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2. BAKGRUNN 

2.1 1700-TALLET OG TIDLIG 1800-TALL I NORGE  

I 1814 tok Norge og Danmark sin 434 år lange fellestid som den oldenborgske helstat slutt. 

Fellestiden gikk gjennom flere faser og var preget av dansk enevelde. Tiden 1660-1720 var 

preget av konflikter og rivalisering med Sverige, og årene mellom 1720 til 1807 er den såkalte 

lange fredstiden med sterk økonomisk vekst, befolkningsvekst og økt handel. I 1807 ble 

Danmark-Norge trukket inn i Napoleonskrigene på Frankrikes side (8). Fredsslutninger i Kiel 

kom i 1814, og Danmark måtte da under militært press avstå Norge til Sverige. Norges union 

med Sverige ble innført samme år (9). 

I løpet av det 17. og det 18. århundre ble Norge i økende grad involvert i internasjonal 

økonomi. Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand etablerte seg som handelssentre. Med 

denne fremveksten utviklet det seg også en tydeligere sosial stratifisering med større forskjeller 

i de sosiale samfunnslagene (10). I handelssentre på 1700-tallet kunne innbyggerne juridisk sett 

deles i to statusgrupper – borgerne og de andre. Borgerretten var vilkåret for å kunne drive 

handel og håndverk, samt å ha viktige verv. Bønder og husmenn på landet samt småkårsfolk i 

byene plasseres i en underklasse som «allmuen». Til tross for stor vekst i landets totaløkonomi, 

var det snarere stillstand som preget hverdagen til folk flest. Et høyt skatte- og avgiftsnivå var 

pålagt av kongen, og kjøpmennene i byen, den økonomiske eliten, kunne diktere handels-

vilkårene og hindre et marked basert på tilbud og etterspørsel. Det var lite arbeidsdeling, lite 

mynt i omløp og lav grad av urbanisering (9). 

I tillegg til økonomisk vekst opplevde Norge også en stor befolkningsvekst på 1700-

tallet. Ved folketellingen i 1701 ble det telt så vidt over 500 000, og i 1769 ble det telt ca. 

723 000. I 1801 var det ca. 883 000 mennesker i Norge. Forventet levealder på 1700-tallet er 

beregnet til rundt 30-35 år, som skyldes at mange døde tidlig i oppveksten, mens andre kunne 

leve opp mot 80 år. Dødsraten fluktuerte og var til tider svært høy. Gjennomsnittet var på 25 

per 1000, med enkelte dødsratetopper opp mot 50-60 (9). Matmangel og epidemier regnes som 

de viktigste årsakene til kriseår, som i 1742 og 1773. Krigen med Storbritannia fra 1807 til 1814 

under Napoleonskrigene førte til blokade og stans i utenrikshandel, og med en samtidig 

jordbrukskrise og utbrudd av dødelige epidemier, ble dødsratene svært høye. Ved folketellingen 

i 1801 ble det registrert omkring 20 000 fattige, som utgjør ca. to prosent av folketallet.  

Offentlig fattigstell ble opprettet i 1741 i Akershus stift, og de andre stiftene Bergen, 

Kristiansand og Trondheim fulgte senere etter (9). 

 



- 8 - 

 

2.2 CHRISTIANIA TUKTHUS 

I 1800 fantes det fire tukthus i Norge, henholdsvis i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand. 

Christiania Tukthus ble åpnet i 1741. Tukthuset ble trolig ansett som en moderne institusjon og 

var den største bygningen som var blitt bygget i byen siden domkirken i 1699 (1). Bygningen 

lå i Storgata 33 i Oslo og hadde to etasjer og en egen kirke som mellombygg samt egen 

kirkegård. Det var to sovesaler, en for menn og en for kvinner (11). 

I likhet med resten av Europa, ble det i Norge utviklet en strafferettslig praksis med 

tvangssysselsetting i ulike arbeidshus. Christiania Tukthus skulle tjene som en oppbevarings- 

og oppdragelsesanstalt, og de fattige ble satt til tvangsarbeid om de ikke selv klarte å skaffe seg 

arbeid (12). Det var mange ulike typer arbeid som ble utført, men de fleste av de innsatte 

beskjeftiget seg med veving og spinning (1). På Tukthuset havnet de fattige som man i samtiden 

mente selv hadde skyld i sin egen fattigdom og nød på grunn av latskap, udugelighet eller 

moralsk fordervelse. Det dreide seg om late folk, omstreifere, tiggere, alkoholikere, løsaktige 

kvinner, tyver og tjenestefolk som gjorde seg skyldige i kontraktsbrudd samt uoppdragne barn 

og ungdom som ennå ikke hadde vært til konfirmasjon. Alle disse ble betegnet som de såkalt 

uverdige fattige. De verdige trengende derimot, var blant annet de gamle, syke og uføre og de 

som var for unge til å arbeide. Disse hadde rett til fattigdomsunderstøttelse.  

Det ble foretatt en gjennomsøkning etter fattige i stiftene to ganger i året, som virket 

som en slags innsamling av folk til Tukthuset. Dette ble kalt inkvisisjonene (12). På bygdene 

ble denne utført av lensmannen og fattigvesenets folk. I byene ble den ledet av underfogden. 

Tukthuset ble bygget for 150 personer, men allerede etter tre år passerte antallet 200. Christiania 

Tukthus ble avviklet i 1880-årene, men bygget ble likevel brukt som straffeanstalt for kvinner 

frem til dette ble flyttet til Bredtvet i 1938. Samme år ble bygningene revet, til tross for at de 

ble erklært bevaringsverdige (1). I dag står kun noen deler av ringmuren igjen; en del er tatt ned 

og gjennomoppført i Calmeyers gate og en del står i Youngs gate (13). 

 

2.3 HARRIS-LINJER 

Harris-linjer er beskrevet som transversale linjer med økt tetthet på beinmateriale, som kan 

observeres på røntgenbilder (14;15). Linjene ble først omtalt av Wegner i 1874 (16), men fikk 

navnet Harris-linjer etter H. A. Harris gjennom hans kliniske og eksperimentelle studier, som 

ble publisert i 1931 (14;17). Med oppfinnelsen av røntgenapparatet i 1895 (18), ble det langt 

enklere å oppdage linjene enn tidligere. Harris-linjer, som også kan kalles linjer etter 
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vekstretardasjon eller linjer med økt tetthet, dannes i metafysene4 i lange rørknokler som er i 

vekst, og oppstår parallelt med epifyseskiven5. Ettersom lengden på beinet øker, vil de etter 

hvert kunne ses på diafysene, men avstanden mellom linjene forblir konstant, slik at 

kronologien kan observeres (21). Linjene er tilsynelatende oftest til stede på distale del av tibia 

(7).  

Prosessen ved dannelsen av disse linjene har blitt utforsket flere ganger gjennom 

dyreforsøk (7;22;23). Park og Richters eksperimenter på rotter forklarer mekanismen bak 

dannelsen av Harris-linjer. Normal beindannelse foregår gjennom et samarbeid mellom 

kondrocytter, celler som danner brusksøyler, og osteoblaster, celler som bygger opp benvev 

rundt reisverket av søylene. Hvis dette samarbeidet blir forstyrret, vil kondrocyttenes 

profilerasjonsaktivitet bremse eller stoppe opp, men osteoblastene vil fortsette sin 

benbyggingsprosess og lager et tett mineralisert, plateformet lag. De to ulike celletypene har 

forskjellige regulatoriske mekanismer, og dette laget blir tykkere mens kondrocyttene gradvis 

får tilbake sin bruskdannende funksjon og beinveksten stabiliserer seg på nytt (7). Et viktig 

poeng er at Harris-linjer viser at veksten har blitt gjenopptatt, med andre ord vil ikke en person 

som har blitt kontinuerlig underernært eller syk nødvendigvis få slike linjer (2). Med tiden kan 

Harris-linjer bli tynnere og få en kortere utstrekning, eller de kan forsvinne helt (21;24;25). 

Harris-linjers nøyaktige etiologi er omdiskutert, men linjene omtales ofte som 

stressindikatorer. Når det gjelder stress, er det ofte feilernæring, underernæring eller 

sykdommer som er omtalt (26), men psykologisk stress har også blitt assosiert med Harris-linjer 

(27).  Det har på en annen side også blitt hevdet at Harris-linjer snarere er et resultat av normale 

vekstspurter, der linjer dannes ved hormonsekresjon i perioder med raskere vekst, uten at de er 

assosiert med stressepisoder (3;22;28).  

 

 

 

 

                                                 
4  «Metafyse er den delen av en rørknokkel som danner overgangen mellom leddenden (epifysen) og skaftet 

(diafysen).» (19)  
5 «Epifyse er endestykket på en rørknokkel, avgrenset fra midtstykket eller skaftet (diafysen) av en bruskskive, 

også kalt epifyseskive. Epifyseskiven er til stede så lenge bendannelsen, det vil si veksten og utviklingen av 

knokkelen, foregår.» (20) 
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3. MATERIALET 

Under Oslo Veivesens arbeid med «Henrik Ibsen-ringen» i Oslo sommeren 1989 begynte 

kistebord og skjelettdeler å dukke opp ved Torggaten Bad og Arbeidersamfunnets plass. Det 

skulle vise seg å være begravelser fra kirkegården til Christiania Tukthus. I løpet en tre ukers 

utgravning i juli og august 1989 på et lite område av kirkegården, ble det funnet 23 

kistebegravelser. To av disse kistene var blitt ødelagt ved anleggsarbeidene, og skjelettdelene 

manglet. Det ble derfor funnet skjeletter av 21 individer (6). Begravelsene så ut til å være 

vilkårlig plassert, og kun et fåtall var plassert i den forventede øst-vest-posisjonen, slik eldre 

kristen gravskikk tilsier. Det ble avdekket begravelser i tre nivåer, men det er usikkert om det 

dreier seg om en form for massegrav eller om nivåene representerer tre ulike begravelser. Den 

døde var som oftest blitt lagt i trespon og i ryggleie, men det synes ikke å ha vært noe overordnet 

system når det gjelder armenes plassering (1). 

Da anleggsarbeidet skulle gjenopptas i november 1989, og det viste seg at det ville 

ramme den sentrale delen av kirkegården, ble det bestemt at veivesenets graving skulle 

overvåkes av en antropolog. Medregnet utgravningen i juli og august ble det samlet inn rundt 

100 individer, det vil si fra ca. 100 graver. Blant disse gravene var det en kiste som skilte seg 

ut. Den er beskrevet som en enkel rektangulær kasse, og knoklene hadde tydelige spor av å ha 

vært brukt som studiemateriale (6). Universitetet i Oslo ble opprettet i 1811, og anatomi-

undervisningen startet i 1814 (29). Det var problemer med å skaffe tilstrekkelig 

undervisningsmateriell, til tross for at det var få studenter, grunnet datidens mangel på 

konservering av likene. Anatomisk institutt fikk tillatelse fra regjeringen til å studere 20 avdøde 

individer fra Tukthuset per år, mot at disse skulle begraves i tukthuskirkegården etterpå. Den 

rektangulære, kasselignende kisten som ble funnet under utgravningene i 1989, inneholdt 442 

skjelettdeler, der 171 har merker etter disseksjon. Blant materialet fra Tukthuset er det kun disse 

som har slike merker. Kisten ble beregnet å inneholde levninger etter minst syv individer (30).  

Kirkegården var i bruk fra ca. 1740 til 1820, men var trolig lite brukt etter dette (31). 

Det var om lag 15 begravelser per år i gjennomsnitt ved tukthuskirkegården, som tilsvarer 

omkring ti prosent av de innsatte hvert år (1;32). Det var med andre ord høy dødelighet ved 

Tukthuset, som trolig skyldtes en kombinasjon av dårlige hygieniske forhold og dårlig helse. 

Begravelsene på tukthuskirkegården avtar merkbart allerede fra 1780-årene for å nærmest 

opphøre på 1800-tallet (32). I dødslistene kan man se at man gikk over til å bruke de andre 

kirkegårdene i byen. I 1820 ble det inngått avtaler også med andre deler av landet for å dekke 

universitetets undervisningsbehov. Fanger fra Akershus festnings slaveri og andre festninger 
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ble overlevert til anatomiundervisningen. Trolig ble de færreste returnert, men derimot brakt til 

tukthuskirkegården (32). Slik er det mulig at området har vært Tukthusets egentlige kirkegård 

kun for en kortere periode, og at det etter 1814 hovedsakelig har vært forbeholdt likene fra 

anatomiundervisningen ved universitetet. 

Det har vært påpekt at blåleiren i undergrunnen på tukthuskirkegården ga gode 

bevaringsforhold. Treverket i kistene var godt bevart, og 8 av de 21 individene som ble funnet 

i juli-august 1989 hadde velbevarte hjerner (1;6). Det har på en annen side vært argumentert for 

at det var en diskrepans mellom kiste og skjelett. Når tilliggende organer gjennomgår 

forråtnelse, vil man vanligvis se forandringer på innsiden av kisten. Slike forandringer mangler 

her, og det er derfor en mulighet at noen av gravene inneholdt levninger som var blitt lagt ned 

nærmest som skjeletter etter anatomenes undersøkelser. Man begynte først å undersøke hjernen 

senere, langt ute på 1850-tallet, slik at dette kan være grunnen til at man fant hjerner som var 

velbevarte, snarere enn bevaringsforholdene i blåleiren (32).  

De 21 individene som ble funnet sommeren 1989 omfattet både voksne og barn, og 

menn og kvinner. Det var 16 voksne, ett nyfødt barn, ett litt større barn og tre unge individer. 

Blant de voksne var det åtte menn, syv kvinner og et individ som ikke lot seg kjønnsbestemme. 

De tre unge individene ble alle vurdert som unge gutter/menn, og de to barna kunne ikke 

kjønnsbestemmes. Blant de 16 voksne var aldersbestemmelse mulig for 11 av individene. En 

mann og fire kvinner var i alderen 20-35 år, og tre menn og tre kvinner var i alderen 35-55 år. 

Gjennomsnittlig kroppshøyde var mulig å undersøke for seks menn og seks kvinner og var 

henholdsvis ca. 175 cm og ca. 159 cm (6).  

I dag er materialet bevart i De Schreinerske Samlinger ved Institutt for medisinske 

basalfag ved Universitetet i Oslo. Individene har fått antropologiske nummere 4377-4392 og 

8097-8210. Som tidligere nevnt i oppgavens avgrensning, kapittel 1.1, omfatter undersøkelsene 

kun individer som har bevart tibia eller distale del av tibia som et minimum, samt bevarte tenner. 

En betydelig mengde av materialet er oppbevart i esker der det er knokler fra flere individer i 

samme eske. Det er derfor kun benyttet individer som er oppbevart i en egen eske i dette 

prosjektet, fordi det kun er her det er mulig å skille ut enkeltindivider. Av alle individene som 

er oppbevart i samlingen, er det 12 som møter undersøkelseskriteriene. Av disse er det fem 

kvinner, fire menn, to mulige kvinnelige individer og ett juvenilt individ av ubestemt kjønn. 

Det har ikke vært mulig å slå fast om noen av disse individene inngår blant de 21 som tidligere 

har blitt undersøkt. Vi skal komme tilbake til aldersinndelinger og utregnede kroppshøyder for 

individene i kapittel 5, der analyseresultatene er presentert. Fordelingen med tanke på alder, 

kjønn og kroppshøyde er gjengitt i tabell 3 i appendiks. 
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4. METODE 

4.1 VURDERING AV KJØNN OG ALDER 

Når det gjelder kjønnsvurderinger er forskjellene mellom kjønnene tydeligst på hodeskallen og 

bekkenet. Bekkenet er trolig det mest pålitelige området da forskjellene er mest markert her. 

Hos kvinner er bekkenet bredere og grunnere for å muliggjøre fosterpassasjen ved fødsel.  På 

hodeskallen kan en rekke muskelfester være kraftigere hos menn, deriblant prosessus 

mastoideus, protuberantia occipitalis externa og angulus mandibulae. I tillegg er margo 

supraorbitalis og margo infraorbitalis mer avrundet hos menn; hos kvinner er denne kanten 

skarpere.  Hos voksne individer kan kjønn også ofte vurderes ut ifra rørknokler, og forskjellene 

her dreier seg om at mannlige skjeletter generelt er større, kraftigere og med mer utpregede 

muskelfester. Det er heftet stor usikkerhet ved kjønnsvurderinger av barn og unge, fordi 

forskjellene mellom kjønnene er beskjedne før puberteten grunnet lavt hormonnivå (33).  

Hos ikke-fullvokste individer kan metoder for aldersbestemmelse deles inn i tre 

kategorier; det dreier seg om undersøkelser av tannfrembrudd, sammenvoksing av epifyser og 

rørknoklenes vekst. Fra 25-30 årsalderen er aldersbestemmelser avhengige av degenerative 

forandringer (34). Metodene for aldersbestemmelse av voksne individer kan deles inn i fire 

grupper. Den første gruppen dreier seg om morfologiske forandringer i leddforbindelser, og der 

inngår undersøkelser av ribbeinsendestykker, bekkenets symfyseflater, den øreformede 

overflaten på bekkenet (facies auricularis) og graden av lukning av kranialsuturene. Den andre 

gruppen omhandler beinstruktur med undersøkelser av mikrostruktur samt aldersrelatert tap av 

beinvev. Den tredje metodegruppen for fullvokste individer tar for seg tenner, der man vurderer 

tannslitasje, antemortem tanntap og tykkelsen på laget omkring tannrøttene. Fjerde og siste 

gruppe omhandler også tenner, nærmere bestemt dentinstrukturens gjennomskinnelighet (33). 

For dette prosjektet er individene grovt aldersvurdert etter symfyseflatene og facies auricularis 

på bekkenet, suturlukning og til en viss grad tannslitasje. Ribbeinsendestykkene var generelt i 

for dårlig bevaringstilstand til å kunne benyttes i aldersvurderinger. Det yngste individet er 

aldersvurdert etter tannfrembrudd og sammenvoksing av epifyser.  

 

4.2 BEREGNING AV KROPPSHØYDE 

Kroppshøydeberegninger har vært av interesse innenfor den fysiske antropologien siden siste 

halvdel av 1800-tallet. Etter utviklingen av matematisk regresjonsanalyse mot slutten av det 19. 

århundre har det blitt publisert flere formler, også med tanke på ulike etniske grupper (34). På 

1950-tallet utviklet Trotter og Gleser formler som skilte mellom etniske grupper hos 
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amerikanere (35;36). Deres metode baserer seg på målinger av kroppens rørknokler og 

utregninger av kroppshøyde ved hjelp av tabeller med formler og brukes fortsatt mye i dag (34). 

En nyere matematisk metode har blitt utviklet av Jantz og Ousley (37), der skjelettmålinger 

føres inn i Fordisc 3.1, som er siste utgave av deres Windowsbaserte dataprogram, for å estimere 

kroppshøyde. Programmet kan også brukes til å estimere kjønn og opphav ved hjelp av en 

antropologisk databank (FDB) (38). I dette prosjektet er individenes rørknokler målt, og 

kroppshøydene er deretter beregnet ved hjelp av Fordisc 3.1. Verdiene er justert etter 

programmets referansemateriale fra det 19. århundre for henholdsvis menn og kvinner. Innenfor 

det mulige intervallet Fordisc 3.1 angir, er middelverdien av estimert høyde benyttet.  

 

4.3 RØNTGENBILDER: IDENTIFISERING AV HARRIS-LINJER 

Identifisering av Harris-linjer baserer seg på radiologisk analyse og er veletablert som metode 

(39;40). Når det gjelder målinger og observasjon på røntgenbilder, synes det å være en allmenn 

enighet om at linjer som strekker seg 50 % eller mer over benskaftets bredde, bør telles med 

som en Harris-linje (2). Studier av Harris-linjer er likevel blitt kritisert blant annet for å ha 

observasjonsfeil og for å mangle en standardisert metode (2;40).  

Det finnes flere metoder for utregning av individets alder når linjen har oppstått, blant 

annet Byers’ metode (39), som er best egnet for voksne individer, og Hummert og Van Gervens 

metode (21), som kan benyttes på både voksne og juvenile individer. Roberts og Manchester 

(2) påpeker imidlertid at det er problematiske sider ved utregninger av individets alder da 

Harris-linjen oppstod hos fortidige populasjoner, fordi slike utregninger baserer seg på dagens 

veksthastigheter. Vi har tidligere også sett at linjer kan bli mindre synlige eller få en kortere 

utstrekning over tid, og dette vil trolig også bidra til å vanskeliggjøre slike aldersutregninger. 

Hummert og Van Gerven påpeker at nettopp av den grunn er det problematisk at mange studier 

bruker voksne individer ved undersøkelser av Harris-linjer (21). På en annen side er det et viktig 

poeng at vi ikke vil kunne sammenligne forskjeller mellom kjønnene hvis vi kun benytter 

juvenile individer.  

I dette prosjektet er Harris linjer undersøkt ved hjelp av røntgenbilder som er tatt ved 

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN) ved Rikshospitalet, OUS. Alle bilder er tatt 

antero-posteriort (AP), og bildene er studert ved hjelp av Sectra bildevisningsprogram. 

Materialet fra Tukthuset er fragmentarisk, og det er langt ifra alle individer som har bevart eller 

intakt tibia. Hvis begge tibiaer er til stede hos et individ, er den som er best bevart benyttet. 
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Hvis begge er like godt bevart, er den venstre benyttet fordi enkelte studier har vist at denne har 

en større andel linjer sammenlignet med den høyre (3;28;41).  

 

4.4 VURDERING AV EMALJEHYPOPLASI 

Emaljehypoplasi er ofte ansett som en ikke-spesifikk stressindikator som kan oppstå ved 

dannelsen av tannkronen og defineres gjerne som redusert emaljetykkelse grunnet midlertidig 

stans i nedleggelse av emaljematrise (42). Slike tanndefekter er synlige som linjer, spor eller 

tversgående fordypninger i emaljeoverflaten, som enklest kan ses på den fremre overflaten av 

fortennene og hjørnetennene. Emaljehypoplasi kan kun oppstå når tannen vokser og forblir 

værende som en permanent markør inn i voksenlivet (2). Når det gjelder etiologi, kan faktorer 

kategoriseres grovt som arvelige anomalier, lokalisert skade og systemisk metabolsk stress, slik 

som ernæringsvikt, eller barnesykdommer, slik som meslinger (43).  

Både Harris-linjer og emaljehypoplasi er som oftest ansett som å være markører etter 

stress (3;14). Det er trolig mindre sannsynlig at det er en signifikant sammenheng mellom de to 

markørene når det gjelder tilstedeværelse/fravær hos enkeltindivider eller individets alder når 

markørene har oppstått. Likevel kan både Harris-linjer og emaljehypoplasi fortelle oss noe om 

individers helsetilstand i løpet av tiden de er i vekst (3). 

 

4.5 STATISTISKE ANALYSER  

Vi skal først vurdere fordelingen av Harris-linjer i studiematerialet, det vil si hvor mange av 

individene som har en eller flere slike linjer, fordelt på alder og kjønn. Videre vurderes den 

tilsvarende frekvensen av emaljehypoplasi. Altså vurderer vi først tilstedeværelse/fravær av de 

to indikatorene, der tilstedeværelse regnes som henholdsvis minst én Harris-linje eller minst én 

hypoplastisk defekt på tennene. Deretter blir en chi-kvadrattest (44) benyttet for å vurdere 

graden av assosiasjon (x²) mellom emaljehypoplasi og Harris-linjer. Når det gjelder chi-

kvadrattesten er ikke individene delt videre inn i grupper med tanke på kjønn, grunnet lite 

materiale og fordi to av de voksne individene ikke er sikkert kjønnsbestemt. Individene er derfor 

kun inndelt i alderskategorier. 

Materialet er ikke stort nok til å kunne diskutere hvorvidt individenes kroppshøyder er 

avvikende etter datidens eller nåtidens målestokk, men det er vurdert hvorvidt individer med 

Harris-linjer og/eller emaljehypoplasi har en lavere kroppshøyde enn de andre individene. 
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5. RESULTATER OG DISKUSJON 

5.1 FOREKOMST AV STRESSMARKØRER OG VURDERING AV GRAD AV 

ASSOSIASJON 

Blant de 12 individene som er undersøkt, er det et ungt individ i alderen 

12-19 år, fire kvinner og en mann i alderen 20-35 år, to mulig 

kvinnelige individer i alderen 20-35 år og en kvinne og tre menn i 

alderen 35-50 år. Ved undersøkelse av røntgenbildene av individenes 

tibia kom det frem at fem av individene har minst én Harris-linje. Det 

dreier seg om tre kvinner, en mann og ett mulig kvinnelig individ, alle 

i alderen 20-35 år. Antall linjer hos hvert individ varierer imidlertid 

betydelig. De tre kvinnene har henholdsvis én, to og opptil 14 linjer (se 

figur 1). Det mannlige individet og det mulig kvinnelige individet har 

på sin side henholdsvis tre og to linjer. Det er også verdt å merke seg et 

mannlig individ i 35-50 års alderen, som ikke har Harris-linjer, men der 

tibia derimot har en buet form, som kan skyldes lammelse, rakitt eller 

annen vekstforstyrrelse. Det er ingen Harris-linjer hos individene i 

alderen 35-50 år, og dette står i kontrast til individene i alderen 20-35 

år, der fem av syv har slike linjer. Det ble ikke observert Harris-linjer 

hos individet på 12-19 år. 

Individet i alderen 12-19 år viser på en annen side 

emaljehypoplasi (se figur 3). Det er totalt tre individer som har denne 

typen tannpatologi. I tillegg til det yngre individet, kan emaljehypoplasi 

observeres hos ett kvinnelig og ett mulig kvinnelig individ, begge i 

alderen 20-35 år. Til tross for at et fåtall av individene har 

emaljehypoplasi, er det ingen av individene som ikke har noen form for 

tannpatologi. I tillegg til emaljehypoplasi er det forekomst av karies, tannslitasje av varierende 

grad, tannrotscyster, abscesser og tanntap intravitalt, det vil mens personen var i live. Det er på 

annen side et viktig poeng at for flere av individene mangler det tenner, som trolig har gått tapt 

under utgravningene eller på et senere tidspunkt. Eksempelvis er kun to tenner tilgjengelige for 

individet med antropologisk nummer 8173, en kvinne i alderen 20-35 år. Det kan derfor tenkes 

at omfanget av tannpatologi i virkeligheten er større. De fullstendige resultatene av røntgen- og 

tannundersøkelsene er gjengitt i tabell 3 i appendiks. Forekomsten av Harris-linjer og 

emaljehypoplasi er presentert i tabell 1 nedenfor.  

Figur 1: Individ nr. 

8115 med 12-14 

linjer totalt  
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 Harris-linjer (HL)  Emaljehypoplasi (EH) 

 12-19 år 20-35 år 35-50 år Totalt  12-19 år 20-35 år 35-50 år Totalt 

Ubestemt 0 (N=1) - - 0 (N=1)  1 (N=1) - - 1 (N=1) 

Mulig kvinne - 1 (N=2) 0 (N=0) 1 (N=2)  - 1 (N=2) 0 (N=0) 1 (N=2) 

Kvinne - 3 (N=4) 0 (N=1) 3 (N=5)  - 1 (N=4) 0 (N=1) 1 (N=5) 

Mann - 1 (N=1) 0 (N=3) 1 (N=4)  - 0 (N=1) 0 (N=3) 0 (N=4) 

Totalt 0 (N=1) 5 (N=7) 0 (N=4) 5 (N=12)  1 (N=1) 2 (N=7) 0 (N=4) 3 (N=12) 

For å vurdere en mulig sammenheng mellom Harris-linjer og emaljehypoplasi ved hjelp 

av en chi-kvadrat-test, er materialet kun inndelt i alderskategorier. Som tidligere nevnt skiller 

ikke denne testen på kjønn fordi materialet er for lite til å kunne gi valide resultater, og i tillegg 

er to av individene ikke sikkert kjønnsbestemt. Resultatet av chi-kvadrattesten (se tabell 2) viser 

at for materialet som helhet er det ingen assosiasjon mellom stressmarkørene med x² på 0,11, 

og p-verdien på 0,74 viser at det ikke er statistisk signifikans. Det er heller ingen påvist 

assosiasjon i aldersgruppen 20-35 år, og utvalget er for lite for utregning for individene i alderen 

12-19 og 35-50 år. Det er likevel verdt å merke seg at det er kun er de to yngste aldersgruppene, 

det vil si 12-19 og 20-35 år, som har Harris-linjer. En mulig forklaring på dette er at linjene har 

blitt svakere med alderen. Det er på en annen side også kun de yngre individene som har 

emaljehypoplasi. Vi ser av tabellen at det generelt ikke er de samme individene som har Harris-

linjer og emaljehypoplasi. Begge stressmarkørene er til stede hos kun ett individ, og samlet sett 

har 7 av 12 individer enten Harris-linjer, emaljehypoplasi eller begge.  

 

Tabell 1: Forekomst av Harris-linjer og emaljehypoplasi blant individer som er undersøkt, fordelt på alder 

og kjønn. N – totalt antall individer, med og uten patologi 

Figur 3: Individ nr. 8170 i alderen 12-19 år med 

emaljehypoplasi 

Figur 2: Individ nr. 8139, mulig kvinne i 

alderen 20-35 år, med emaljehypoplasi  
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Alder ved død EH-/HL- EH+/HL- EH-/HL+ EH+/HL+ x² df p 

12-19 år 0 1 0 0 _ _ _ 

20-35 år 1 1 4 1 0,63 1 0,43 

35-50 år 4 0 0 0 _ _ _ 

Samlet 5 2 4 1 0,11 1 0,74 

 

5.2 KROPPSHØYDEBEREGNINGER OG STRESSMARKØRER: EN SAMMENHENG? 

Blant individene som er sikkert kjønnsbestemt er gjennomsnittlig kroppshøyde 159,4 cm for 

kvinner og 170,9 cm for menn. For individet i alderen 12-19 år er ikke høyde utregnet fordi 

rørknoklenes epifyser ikke har vokst sammen med diafysene, og dette har vanskeliggjort denne 

typen utregning. Tidligere granskninger av historiske kilder har kommet frem til at 

gjennomsnittshøyden for norske rekrutter var 165,3 cm i 1761 og 168,6 cm i 1855 (45). Vi kan 

dermed se at de mannlige individene som er inkludert i dette prosjektet, var høyere enn disse 

gjennomsnittene, men utvalget er for lite til å kunne si noe om individene fra tukthus-

kirkegården som helhet.  

Hvis vi på en annen side sammenligner høydeutregninger for materialet, kan vi se at 

kroppshøyden for individer med Harris-linjer ikke avviker fra de andre individene. Kun én 

kvinne med slike linjer, som er beregnet til å være ca. 157 cm, er så vidt lavere enn 

gjennomsnittet for dette materialet og for undersøkelsene fra 1990 (6). De fire resterende 

individene med Harris-linjer er av gjennomsnittlig høyde eller noe høyere. Blant de tre 

individene med emaljehypoplasi er det heller ingen tydelige avvik. Det yngste individet 

mangler som kjent høydeberegning, og det mulig kvinnelige individet med både 

emaljehypoplasi og Harris-linjer på ca. 169 cm kan anses som høy i forhold til kvinnelig 

gjennomsnitt. Det tredje individet med emaljehypoplasi er en kvinne på ca. 156 cm, som er noe 

lavere enn gjennomsnittet, men her er det ingen Harris-linjer. Videre er ett mulig kvinnelig 

individ og ett mannlig individ som hverken har Harris-linjer eller emaljehypoplasi, beregnet til 

å være henholdsvis ca. 157 cm og ca. 169 cm, altså noe lavere enn gjennomsnittet.  

Oppsummert er det to individer med henholdsvis Harris-linjer og emaljehypoplasi som 

er noe lavere enn snittet, ett individ med begge stressmarkører som er høyere enn snittet og to 

individer uten stressmarkører som er noe lavere enn snittet. Det er likevel viktig å poengtere at 

Tabell 2: Chi-kvadrat-verdier for tilstedeværelse/fravær av emaljehypoplasi/Harris-linjer. 

EH-: fravær av emaljehypoplasi. HL-: fravær av Harris-linjer, EH+: emaljehypoplasi til stede, 

HL+: Harris-linjer til stede. 
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individene som er lavere enn gjennomsnittet, på ingen måte er unormalt lave og viser dermed 

ingen avvik. Det kommer med andre ord frem at det ikke er noen sammenheng mellom 

kroppshøydeberegninger og stressmarkører, det vil si Harris-linjer og emaljehypoplasi, i dette 

materialet. Dette er i tråd med tidligere studier av arkeologisk skjelettmateriale, som heller ikke 

har vist en sammenheng mellom Harris-linjer og høydevekst (46-48). 

 

5.3 KULTURHISTORISK KONTEKST 

Som tidligere nevnt oppstår Harris-linjer og emaljehypoplasi kun hos individer som er i vekst, 

og representerer på denne måten levekår i barndommen og i oppveksten. Disse stressmarkørene 

gir oss med andre ord ikke informasjon om levekår i voksen alder. Det kan derfor tenkes at flere 

av de innsatte ved Tukthuset ikke nødvendigvis hadde en oppvekst preget av sykdom, dårlig 

ernæring og generelt dårlige levekår, men at livssituasjonen likevel kan ha blitt forverret i 

voksen alder uten at det har satt spor i form av Harris-linjer eller emaljehypoplasi. Vi har 

tidligere også sett at veksten må ha blitt gjenopptatt 

for at Harris-linjer skal oppstå. Vi kan dermed si at 

de er såkalte «restitusjonslinjer», fordi vi vet at de 

ikke nødvendigvis vil være å finne hos en person 

med underernæring eller sykdom uten bedring. 

Dette kan anses som et slags paradoks, da mange 

av de med aller dårligst levekår og som eventuelt 

har dødd av underernæring eller sykdom, ikke har 

fått disse linjene. Dette kan muligens gjøre seg 

gjeldende for det yngste individet, som har dødd 

som 12-19-åring, i en alder der kroppen er i vekst.  

 Vi har på en annen side sett at de fleste av individene har en av stressmarkørene eller 

begge. Utenom Harris-linjer, har vi også funnet en vekstforstyrrelse på tibia hos ett individ. Når 

det gjelder helsestatus for individene fra Tukthuset har vi i tillegg sett at tannstatusen generelt 

er svært dårlig. Individene har karies, tannrotscyster, abscesser, tenner som har falt ut intravital 

og slitasje på tennene som varierer fra lite slitasje til sterkt nedslitte tenner. Ett individ har også 

hatt karies med nekrose som har spaltet tannen (se figur 4). Generelt sett kan vi derfor trolig si 

at de undersøkte individene som ble gravlagt på Tukthuset, ikke hadde spesielt god helse. Dette 

blir spesielt tydelig når vi også ser at mange av individene døde i ung alder. 

Figur 4: Individ nr. 8123, mann i alderen 

35-50 år, med sterkt nedslitte tenner og 

karies med nekrose 
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1700-tallet i Norge var preget av epidemier, jordbrukskriser og perioder med 

matmangel, i tillegg til Napoleonskrigene og handelsblokaden tidlig på 1800-tallet. Vi kan stille 

spørsmål om hvem menneskene som levde på denne tiden og som ble gravlagt ved Tukthuset 

var. Vi vet at det var færre begravelser på tukthuskirkegården etter 1780 og svært få på 1800-

tallet, og det er dermed sannsynlig at en del av materialet stammer perioden fra ca. 1740 til 

1780. På en annen side har vi også sett at deler av materialet kan bestå av fanger fra Akershus 

festnings slaveri og andre festninger som ble gravlagt ved tukthuskirkegården etter at likene var 

benyttet til anatomiundervisningen tidlig på 1800-tallet. Uansett hvem de var, har de gravlagte 

ved tukthuskirkegården levd i en tid med høy befolkningsvekst, lav forventet levealder og høye 

dødsrater. Levekårene på denne tiden må kunne antas å ha vært spesielt dårlige for de fattige i 

samfunnet, deriblant fangene ved landets festninger og de innsatte ved Tukthuset. Disse 

levekårene har satt sine spor på skjelettmaterialet. 
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6. KONKLUSJON 

Ved første øyekast er det noe overraskende at det ikke er mer Harris-linjer og emaljehypoplasi 

i materialet fra tukthuskirkegården, siden dette materialet med all sannsynlighet representerer 

et mer vanskeligstilt utvalg av befolkningen. Kun noe under halvparten av individene har slike 

linjer og enda færre har emaljehypoplasi. Vi kan dermed avkrefte arbeidshypotesen om at 

flertallet av individene har Harris-linjer på tibia. På en annen side har vi sett at mangel på Harris-

linjer har flere forklaringer, deriblant at linjene blir mindre tydelige med alderen, at veksten 

ikke har blitt gjenopptatt eller at oppveksten ikke har vært preget av dårlige levekår.  

Blant individene med Harris-linjer er det flest kvinner, og dette gjenspeiler at det også 

er flest kvinner i materialet. Det er kun individer i alderskategorien 20-35 år som har Harris-

linjer, men her har til gjengjeld flesteparten, 5 av 7, slike linjer. Når det gjelder forekomst av 

emaljehypoplasi inkluderer dette kun ett individ i alderen 12-19 år og to individer i alderen 20-

35 år, der kjønnet er vurdert som henholdsvis ubestemt, kvinnelig eller mulig kvinnelig. Ingen 

av individene i alderen 35-50 år har hverken Harris-linjer eller emaljehypoplasi, men det er 

likevel verdt å merke seg et mannlig individ i denne alderskategorien som viser beinpatologi i 

form av en vekstforstyrrelse. Det ligger et mulig usikkerhetsmoment i alderskategoriene, men 

vi kan likevel slå fast at for materialet som helhet har 7 av 12 individer en av stressmarkørene 

eller begge. I tillegg til overnevnte vekstforstyrrelse og gjennomgående dårlig tannstatus gir 

dette funn hos alle de undersøkte individene. 

Materialet er riktignok mangelfullt, med varierende bevaringstilstand og få komplette 

skjeletter. Mange rørknokler var i for dårlig bevaringstilstand til å kunne brukes til 

røntgenundersøkelser, og hos flere av individene har mange tenner gått tapt. Det kan derfor 

tenkes at omfanget av både Harris-linjer og emaljehypoplasi er større enn antatt. På en annen 

side er det viktig å huske på at antall individer i dette prosjektet er lite og ikke et representativt 

utvalg når det gjelder materialet fra tukthuskirkegården.  

Som et fremtidig prosjekt kunne det vært interessant å undersøke flere skinneben som 

er tilgjengelige ved hjelp av røntgenbilder, uten å nødvendigvis sammenholde dette med 

emaljehypoplasi, men derimot å utføre mer omfattende undersøkelser av skjelettene med tanke 

på alderskategorier og kroppshøyde. En slik studie kunne også inkludert flere yngre individer, 

der eventuelle Harris-linjer ikke kan ha forsvunnet med alderen.  

Materialet fra tukthuskirkegården har gitt oss et innblikk i levekårene for fattige og 

vanskeligstilte i Norge på 1700-tallet eller tidlig på 1800-tallet. Vi har observert Harris-linjer 

og en annen vekstforstyrrelse på tibia, samt emaljehypoplasi og generelt dårlig tannstatus. 
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Vurdering av Harris-linjer har helt klart sine problematiske sider, da det kan tenkes at linjene 

til en viss grad representerer normale vekstspurter eller at perioder med stress ikke 

nødvendigvis har gitt seg til kjenne i form av linjer. Vi kan dermed konkludere med at stress-

markørers etiologi trolig er kompleks og sammensatt. Med andre ord kan ikke samme årsak 

ligge til grunn for alle stressorer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tusen takk til Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN) ved Rikshospitalet i Oslo for hjelp 
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APPENDIKS: TABELL MED ANALYSERESULTATER 

 

Antrop. 

nr. 

Kjønn Alder 

(år) 

Høyde 

(cm) 

Harris-linjer/ 

beinpatologi 

Emaljehypoplasi/annen tannpatologi/ 

observasjoner 

8115 Kvinne 20-35 156,6 8 linjer proksimalt, 

4-6 linjer distalt 

Karies, ingen visdomstenner 

8120 Mann 20-35 171,4 1 linje distalt, 2 

linjer proksimalt 

Nedslitte tenner, tanntap intravitalt (1 i 

mandibula) 

8123 Mann 35-50 171,1 Ingen Tanntap intravitalt (1 i mandibula), sterkt 

nedslitte tenner, karies med nekrose 

8124 Kvinne 35-50 161,2 Ingen Tanntap intravitalt (6 i mandibula), karies, 

mulig abscess 

8125 Kvinne 20-35 155,7 Ingen Emaljehypoplasi, tanntap intravitalt (2 i 

mandibula), rotcyste/abscess, lite slitasje 

8126 Mann 35-50 169,3 Ingen Karies, sterkt nedslitte tenner, rotcyste 

8130 Kvinne 20-35 159,2 1 linje distalt Tanntap intravitalt (1 i mandibula), lite 

slitasje 

8132 Mann 35-50 171,6 Ingen linjer, men 

buet form på tibia. 

Vekstforstyrrelse? 

Lammelse? Rakitt? 

Tanntap intravitalt (1 i mandibula), 

abscess/rotcyste. 

8139 Mulig 

kvinnelig 

20-35 168,9 4 linjer distalt Emaljehypoplasi, karies, lite slitasje 

8170 Ubestemt 12-19 Ikke 

utregnet 

Ingen Emaljehypoplasi, lite slitasje 

8171 Mulig 

kvinnelig 

20-35 156,7 Ingen  Intravitalt tanntap (2 i mandibula), stor 

rotcyste (3 tenner) 

8173 Kvinne 20-35 164,4 2 linjer distalt Noe slitasje (obs! kun to tenner bevart) 

Tabell 3: Resultater av røntgen- og tannundersøkelser, samt inndeling i alderskategorier og beregnede 

kroppshøyder, i materialet fra Tukthuset i Oslo 


