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1. Inngangur 
Fornleifarannsókn hefur staðið  allt frá árinu 2002 á leifum klausturs þess sem 
starfrækt var á Skriðu í Fljótsdal 1493-1554. Auk þess að grafið hefur verið í 
klausturbyggingarnar hefur einnig farið fram uppgröftur á kirkjugarði þeim sem lá 
umhverfis klausturkirkjuna.  
 
Klaustrið var stofnað árið 1493 en lagt niður 1552 við siðaskiptin og var því aðeins 
starfrækt í 48 ár. Klausturkirkjan var vígð 23. ágúst 1496 en kolefnisaldurgreiningar á 
beinum úr kirkjugarðinum benda þó til að þar kunni að hafa verið byrjað að grafa 
eitthvað áður en að kirkjan var vígð og sögusagnir eru um að grafið hafi verið í 
garðinn eftir að klaustrið lagðist af. Kirkja var áfram á staðnum eftir að klausturhald 
lagðist af og voru heimaprestar haldnir við hana um tíma, en hún var lögð niður árið 
1792. Því má því áætla að grafið hafi verið við kirkjuna í um 300 ár (Dagný 
Arnardóttir2006). 
 
Sóknarkirkja Fljótsdælinga var á Valþjófsstað og má reikna með að þeir sem grafnir 
hafa verið á Skriðu hafi því verið heimamenn, klausturbúar auk þeirra einstaklinga 
sem til klaustursins hafa leitað eða keypt sér leg í klausturgarðinum (Steinunn 
Kristjánsdótir, skv. samtali). Í garðinum er því ekki að finna þversnið af samfélaginu 
líkt og finna mætti í sóknarkirkjugarði, en hann er fyrir vikið spennandi 
rannsóknarefni þar sem að hann getur varpað ljósi á starfsemi íslenskra 
miðaldaklaustra  
 
Ýmsar vísbendingar hafa fundist um að einhverskonar sjúkra- og/eða ummönunar-
stofnun (hospital) hafi verið starfrækt á Skriðu á klausturtímanum og merki ýmissa 
alvarlegra sjúkdóma er að finna á mörgum beinagrindanna sem þegar hafa verið 
grafnar upp (Steinunn Kristjánsdóttir, í prentun.).  
 

2. Greining mannabeina úr kirkjugarðinum. 
Um 50 beinagrindur höfðu verið grafnar upp við lok sumars 2006. Þá eru um 23 grafir 
greinanlegar á yfirborði sem enn á eftir að rannsaka. Rannsóknum á kirkjugarðinum 
er því langt frá lokið og enn á eftir að gera heildarúttekt á beinasafninu. Ákveðið var 
að gera frekari fornmeinafræðilegar greiningar á fimm beinagrindum úr garðinum, 
einni sem grafin var upp 2004 og fjórum sem grafnar voru upp 2005. Í skýrslunni er 
að finna almenna beinafræðilega greiningu þessara fimm beinagrinda auk úttektar á 
þeim meinafræðilegu ummerkjum sem greina má á beinunum. 
 
Fyrir daga pensilínsins var algengt að menn létust vegna bráðasýkinga hverskyns s.s. 
lungnabólgu, blóðeitrunar eða umganspesta. Langflestir sjúkdómar eða meinafræði-
legar breytingar sem greina má á beinum má rekja til langvinnra sjúkdóma en 
nokkurn tíma tekur fyrir sjúkdómseinkenni að koma fram á beinum. Undanskilin eru 
þó merki um áverka svo sem beinbrot eða álagsþátta hverskyns. Einnig er það svo að 
flestir sjúkdómar eru í mjúkvefjum líkamans og koma ekki fram á beinum þannig að 
tíðni þeirra er vanmetinn við beinafræðilegar rannsóknir. Það er því fremur óalgengt 
að finna stórvægilegar meinafræðilegar breytingar, sérstaklega af völdum sýkinga, á 
beinagrindum úr fornum beinasöfnum.  
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3. Aðferðafræði 
Beinagrindurnar voru allar af fullorðnum einstaklingum. Þær eiga allar það sameigin-
legt að áberandi merki um sjúkdóma er að finna á þeim. Þá eru ekki taldar með 
eðlilegar aldurstengdar breytingar.  
 
Almenn beinagreining felst í útlitsskoðun og uppmælingu beinanna. Á þann hátt má 
greina ýmsa lýðfræðilega þætti auk meinafræðilegra og aldurs- og álagstengdra 
breytinga á beinunum. Þær greiningaraðferðir sem hér eru notaðar er að finna í 
Standards for Data Collection From Human Skeletal Remains (Buikstra, 1994). 
Helstu lýðfræðilegir þættir sem greina má eru, aldur, kyn, hæð, kynþáttur og merki 
um sjúkdóma – fornmeinafræði. 
 

 
Yfirlitsteikning sem sýnir staðsetningu beinagrindanna sem að skoðaðar voru við rannsóknina. 

 

3.1 Lífaldursgreining 
Lífaldursgreining barna og unglinga er auðveldari en fullorðinna þar sem að þroski og 
þróun tanna í börnum er nokkuð reglubundið ferli og er læknisfræðilega vel skilgreint 
(Morees, 1963). Þróun tannkrónu, missir barnatanna, vöxtur fullorðinstanna auk lengd 
leggjabeina og samvöxtur beinhluta og kasta (beinenda) gefur nokkuð raunsanna 
mynd af aldri barna og unglinga (Fazekas og Kosa, 1978). Hafa verður í huga að ekki 
er hægt að heimfæra algerlega vöxt og þroska nútíma barna upp á börn til forna þar 
sem að ytri áhrif s.s. lífsviðurværi eða áföll hafa áhrif á þroskaferlið. Aldur er því 
gefinn upp með viðurkenndum skekkjumörkum.  
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Aldursgreining fullorðinna er nokkuð flóknari þar sem að eðlilegt aldurstengt slit 
tanna og ýmissa beinflata er notuð til að áætla lífaldur. Slík “sliteinkenni” eru 
einstaklingsbundnari en tannmissir og -taka hjá börnum. Auk þess geta þau verið 
mismundandi milli þjóðflokka og tímabila. Því er nauðsynlegt að nota sem flestar 
mögulegar aðferðir við aldursgreininguna sem krefst góðrar beinavarðveislu, 
sérstaklega mjaðmabeina, en þau varðveitast oft illa. Þau aldurstengdu einkenni sem 
aðallega er stuðst við eru slit og eyðing tanna, samvöxtur höfuðsauma og 
aldurstengdar breytingar á klyftasambryskju (Brooks, 1990; McKern, 1957) og 
eyrafleti mjaðmabeina (Lovejoy et al, 1985). Þessi útlitseinkenni beina eru metin og 
borin saman við niðurstöður úr samanburðarrannsóknum á stórum nútíma 
beinasöfnum.  
 
Við rannsóknina voru bein lífaldursgreind eftir viðmiðunum sem viðurkenndar eru 
innan beinafræðinnar og finna má í Standards for Data Collection (Buikstra og 
Ubelaker, 1994). Lífaldri einstaklinganna var skipt niður í 7 flokka:  
 
Fóstur/Fetal <fæðing. 
Ungbörn/Infants: frá fæðingu – 3. ára . 
Börn/Children: 3.-12. ára. 
Unglingar/Adolescents: 12.-20. ára. 
Ung fullorðin manneskja/Young Adult: 20-35 ára. 
Fullorðin manneskja/Middle Adult: 35-50 ára. 
Eldri manneskja/Old Adult: 50+ 
 
Aldur á beinagrindunum barna sem skoðaðar voru er gefinn upp  með nokkurra 
mánaða skekkjumörkum og aldursgreining fullorðinna einstaklinga er gefinn upp með 
10-15 ára aldursbili. Nánari aldur er gefinn upp þar sem að það er mögulegt.  
 

3.2 Kyngreining 
Kyngreining beina fer aðallega fram á tvo vegu, með mati á yfirborðseinkennum 
mjaðma og höfuðbeina auk þess sem liðfletir leggja og annarra beina eru mæld og 
niðurstöðurnar bornar saman við nútíma samanburðarbeinasöfn. Til kyngreiningar eru 
mjaðmabeinin mikilvægari og nákvæmari mælikvarði og því er góð varðveisla þeirra 
mikilvæg (Buikstra og Ubelaker, 1994). Kyngreining barna og ungmenna er 
erfiðleikum háð þar sem að þau kynbundnu einkenni sem að notast er við í 
greiningunni eru ekki orðin nægilega þroskuð eða afgerandi. 
 

3.3 Hæð  
Hæð einstaklings má reikna út frá lengd leggjabeina. Lengdin er mæld með þar til 
gerðu mælitæki, niðurstöðurnar settar í jöfnu og bornar saman við þekkt viðmiðunar-
söfn (Bass, 1995). Formúlan sem notuð er við greininguna hefur verið unnin út frá 
mælingum beina nútíma einstaklinga þar sem hæð hefur verið þekkt. Hæð 
einstaklinga er mjög einstaklings- og erfðabundin, auk þess sem að hún er 
mismunandi milli þjóðfélagshópa og tímabila. Hæð er því alltaf gefin upp með 
viðurkenndum skekkjumörkum. Bestar niðurstöður, með minnstu skekkjumörkum, 
fást með mælingum sem flestra leggjabeina en slíkt er háð góðri varðveislu beinanna.  
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3.4 Fornmeinafræðileg greining 
Greining sjúkdóma sem skilja eftir sig ummerki á beinum er einn þáttur 
beinagreiningarinnar. Hann fer fram með yfirborðsskoðun beina til að greina 
útlitsbreytingar sem kunna að vera meinafræðilegar eða umhverfislegar (þ.e.a.s. 
breytingar sem verða á beinum við greftrun, innan grafarumhverfisins, við uppgröft 
og meðhöndlun beinanna). Meinafræðilegar breytingar á beinum eru svar beinvefs við 
hverskyns áreiti og kemur fram beineyðing, beinauki eða  sambland af þessu 
hvorutveggja. Slíkt áreiti getur verið umhverfistengt s.s. af völdum slysa, álagstengt 
t.d. af völdum endurtekinna athafna eða viðbrögð við hverskyns sýkingum eða 
sjúkdómum.  
 
Algengustu meinafræðilegu breytingar sem finna má eru aldurtengdar breytingar 
beina og liðflata og merki um tannsjúkdóma s.s. tannstein eða tannígerðir. Aðrir 
sjúkdómar sem kunna að koma fram á beinum eru viðvarandi hörgulsjúkdómar s.s. 
járn og C-vítamínskortur, smitsjúkdómar s.s. berklar og holdsveiki sem og ígerðir eða 
sýkingar hverskonar. Meðfædda sjúkdóma s.s. klofinn hrygg, áverka hverskyns s.s. 
beinbrot og jafnvel merki um ofbeldi má greina á beinum. Stundum má greina 
beinauka eða beineyðingu tengda krabbameinssjúkdómum og einstöku sinnum má 
finna breytingar tengdar innkirtlasjúkdómum en það er þó mjög sjaldgæft (Ortner, 
2003). 
 
Einnig má í einstaka tilfelli geta sér til um dánarorsök einstaklinga út frá áverkum eða 
meinafræðilegum breytingum beina en oftast er það þó ógerlegt. Sjúkdómar sem 
greina má í beinum eru í eðli sínu krónískir þar sem að nokkurn tíma tekur fyrir 
beinvef að bregðast við áreiti.  
 
Greining einstakra sjúkdóma út frá meinafræðilegum breytingum á beinum er háð 
mörgum óvissuþáttum og margir sjúkdómar hafa lík birtingarform. Oft er ekki hægt 
að fullyrða hverskonar sjúkdóma um er að ræða þar sem að sjúkdómseinkenni önnur 
en beinbreytingarnar eru ókunn. Fornmeinafræði þarf því að reiða sig á nýjar 
rannsóknir og þekkingu á sjúkdómum og meinafræði auk þess sem samanburður við 
önnur þekkt sjúkdómstilfelli í fornum beinsöfnum hérlendis og erlendis er nauð-
synlegur. Við greiningu einstakra sjúkdóma í skýrslunni er því einnig getið annarra  
sjúkdóma eða þátta sem kunna að hafa svipaðar beinbreytingar í för með sér.  
 

3.5 Varðveisla 
Sá þáttur sem mestu veldur um niðurstöður beinarannsóknar er varðveisla beinanna í 
jarðveginum. Varðveisla beinagrindanna er metin eftir hversu mörg bein eru til staðar 
auk þess sem metið er í hvaða ástandi þau eru, hvort liðfletir eru heillegir eða 
barkarbein flagnað. Varðveisla beina getur haft áhrif á möguleika til aldurs- og 
kyngreiningar auk þess sem mikilvægt er að beinhlutar séu heillegir til að 
fornmeinafræðileg úttekt geti farið fram. Ýmsar meinafræðilegar breytingar geta farið 
forgörðum ef að barkarbein og liðfletir eru skemmd.  
 
Varðveisla einstakra  beinagrinda er greind niður í fimm gráður eða flokka. 
 
1. gráða:  > 90% 
2. gráða: 75-90% 
3. gráða: 50-75% 
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4. gráða: 25-50% 
5. gráða: < 25% 
 

4. Skrá yfir beinagrindurnar sem rannsakaðar voru 
Beinagrindurnar bera númer sem finna má í beinagagnagrunni Þjóðminjasafns Ís-
lands. Fyrsti liðurinn er skammstöfun uppgraftarstaðarins og síðan bókstafurinn A 
sem táknar að um sömu rannsókn sé að ræða. Aftast er svo síðan eru númer grafanna 
eins og þau koma fyrir í uppgraftargögnun Skriðuklaustursrannsóknarinnar. 
 
Númer Kyn Aldur Hæð Helstu meinafræðilegar breytingar 
SKK-A-23 Kona 20-25 ára 154 cm Víðtæk sýking (sýfilis?) 
SKK-A-29 Kona 20-30 ára - Víðtæk sýking (sýfilis) og liðagigt 
SKK-A-30 Kona 60+ 156 cm Tannleysi, merki um sull 
SKK-A-33 Kona 50+ 155 cm Berklar?/krónísk lungnaveiki 
SKK-A-43 Karl 18-25 ára 168 cm Axlarbrot, hryggjarliðslos, sýking 

 
Beinagrindurnar sem skoðaðar voru voru allar af fullorðnum einstaklingum fjórum 
konum og einum karli. Tvær beinagrindanna eru af eldri einstaklingum en þrjár af 
yngra fólki. Allar sýna beingrindurnar merki um einhverskonar sýkingar og þar af eru 
tvær beinagrindanna með merki mjög víðtækrar sýkingar. Auk meinafræðilegra ein-
kenna eru vöðvafestur beina oftast áberandi kröftugar og allar beinagrindurnar sýna 
greinanlegar gigtar- eða álagstengdar breytingar. Þessi einkenni má rekja til líkamlegs 
erfiðis en einnig má tengja þau þeim sjúkdómum sem hafa skilið eftir sig spor í 
beinunum.  
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4.1 Gröf 23 
 

 
Varðveisla beinagrindarinnar úr gröf 23 

 

Staður: Skriðuklaustur 
Númer beinagrindar: SKK-A-23 
 
Varðveislugráða: 1 (>90%) 

Flest bein eru til staðar í frekar góðu ástandi þó svo að nokkuð sé um að 
barkarbein (ysta lag beinsins) hafi flagnað. Höfuðkúpa er heil en barkarbein 
eitthvað farið að flagna. Leggjabein handleggja eru verst farin og eru liðfletir 
handleggjabeina skemmdir utan fjarlægra liðflata vinstri og hægri sveifa og 
vinstri ölnar. Barkarbein er nokkuð flagnað á flestum handleggjabeinanna. 
Leggjabein fótleggja eru vel varðveittir en skemmdir eru á fjarlægum liðflö-
tum lærleggja. Handa og fótabein og rif eru vel varðveitt. Nokkrar skemmdir 
eru á bolum flestra hryggjaliða. 

 
Lýðfræðilegir þættir: 

Aldur: 20-30 ára.  
Aldur var metinn út frá mjaðmabeinum og eyðingu tannflata.  
Kyn: Kona.  
Kyn var greint með skoðun á mjaðmabeinum og höfuðkúpu. 
Hæð: 154 +/- 3.72 cm.  
Einungis var hægt að meta hæð eftir mælingu vinstri lærleggjar þar sem önnur 
leggjabein voru of illa farin vegna meinafræðilegra breytinga. 
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Tennur 
Tennur eru allar til staðar heilar nema hvað tannsteinn er greinilegur á flestum 
tannanna. Tannslit er óverulegt. 

 
Meinafræðilegar breytingar 
 Beinagrindin ber greinileg einkenni víðtækrar sýkingar og ber einkennum saman við 
tilfelli úr fornmeinafræðilegum rannsóknum sem taldar eru sýkingar af völdum 
sýkilsins Treponematosis pallidum. Líklega er um að ræða áunnið sýfilis. 
 
Höfuðkúpa 
Höfuðkúpa ber klassísk merki svokallaðrar “caries sicca” (ísl. þurrafúi) sýkingar sem 
hefur skilið eftir sig mishæðir í höfuðkúpunni og er talin vísbending um sýfilis 
(Hackett, 1976).  Á höfuðkúpunni eru einnig merki virkrar beineyðingar en einnig 
nýbeinsmyndunar sem sýnir að um að sum sáranna voru gróin eða að gróa þegar 
konan lést (sjá mynd 1 aftast í skýrslu). Beineyðing hefur myndað holur í ytra borð 
höfuðkúpunnar og út frá brúnum þessara hola liggja grunnar sprungur. Meinin eru 
mjög greinileg á ennisbeini og hvirfilbeinum, sérstaklega hægra hvirfilbeini (Mynd 2). 
Meinafræðilegar breytingar eru hinsvegar ekki greinanlegar á gagnaugabeinum eða 
hnakkabeini. Ekki er heldur að sjá að breytingarnar hafi náð til innra byrðis 
höfuðkúpunnar og þannig myndað gat á höfuðkúpuna líkt og getur komið fyrir á 
seinni stigum sjúkdómsins (Ortner, 2003). 
 
Meinafræðileg þykknun er á báðum brúnarbogum ofan augntófta og bæði má sjá bein-
eyðingu og beinmyndun ofanvert í báðum augntóttarhlutum. Merki um gljúpleika 
beina er einnig að finna á báðum kinnbeinum. 
 
Nokkur þykknun er á báðum kjálkabolum og merki um beineyðingu, beinmyndun og 
gljúpleika þannig að kjálkabolirnir eru afmyndaðir. Þetta veldur því að hökugnúpur-
inn liggur óeðlilega hátt miðað við kjálkabolinn (Myndir 3 og 4). 
 
Önnur bein 
Gljúpleiki og beineyðing er greinileg á axlarenda beggja viðbeina. Breytingarnar eru 
greinilegri á vinstra viðbeini. 
 
Nokkur gljúpleiki er umhverfis liðfleti handleggjabeina en liðfletir eru það illa farnir 
að ekki er hægt að gera sér grein fyrir hvort einhverjar frekari breytingar eru á 
liðflötunum. Greinilegar gigtarbreytingar eru við nærenda liðflatar hægra upphand-
leggsbeins. 
 
Á vinstra lærlegg er beinið óreglulegt á miðlægum lærleggjabolnum framanverðum. 
Greinileg merki gljúpleika og beinmyndunar er að finna á liðfleti miðlægs hnjákolls. 
Á hægra lærlegg er beinbreytingin verulegri en þar eru greinileg merki beinmyndunar 
og þykknunar leggjarins, bæði miðlægt fyrir miðju leggjarbolsins en einnig á 
framanverðum fjærhluta leggjarins. Meinafræðilegar breytingar eru einnig á hliðlægri 
ofankollsgnípu. 
 
Miklar meinafræðilegar breytingar er að finna á vinstra sköflungsbeini. Allur 
sköflungsbolurinn sýnir merki verulegrar beinþykknunar. Einnig eru merki bein-
eyðingar. Beinþykknunin er mest áberandi á framanverðum sköflungsbolnum en 
einnig miðlægt á aftanverðum bolnum miðjum (Mynd 6). Minni beinþykknun og 
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beineyðing er einnig á fjærenda sköflungsbolsins. Fjarlægur liðflötur er afmyndaður 
bæði vegna beineyðingar og beinmyndunar (Mynd 7). Hægra sköflungsbein sýnir 
einnig beinbreytingar en þó minni en það vinstra. Merki eru um beinhimnubólgu og 
einhverja beinþykknun á efri hluta sköflungsbolsins. Breytingarnar ná einnig til 
hliðlæga hluta liðflatarins.  
 
Vinstri dálkur (sperrileggur) sýnir, líkt og vinstra sköflungsbein veruleg merki 
beinbreytinga. Smávægileg beinmyndun er að finna á hliðlægum leggjabolnum við 
liðhöfuðið. Neðri hluti dálksbolsins sýnir merki beinmyndunar og eyðingar og þar er 
nokkur þykknun á beini, bæði á leggjabolnum og fjarlægu liðhöfði. Breytingarnar eru 
minni á aftanverðum dálksbolnum (Mynd 5).  
 
Á hægri dálk eru merki beinmyndunar á dálkshöfðinu og nær sú beinmyndun um 2 
cm niður á leggjarbolinn. Beinmyndun er einnig greinileg á afturfleti dálksbolsins rétt 
neðan miðju leggjar. 
 
Handa og fótabein eru öll mjög heilleg en nokkuð gljúp. Greinilegan beinauka er að 
finna við liðfleti kjúka og umhverfis liðfleti handabeina og kjúka er beinið nokkuð 
gljúpt. 
 
Annað 
Beinhimnubólga og beinþykknun af völdum sýfilissýkingar eru þekktar úr ýmsum 
fornmeinafræðilegum rannsóknum en einnig liðskemmdir líkt og sjá má í 
beinagrindinni. Holur eða dældir í beinin líkt og sjá má á beinum konunnar eru raktar 
til svokallaðra sýfilishnúta (gumma) sem myndast á seinni stigum sjúkdómsins 
(Ortner, 2003). Aðrar sýkingar sem gætu haft svipaðar meinafræðilegar breytingar í 
för með sér og þær sem eru á beinagrindinni eru einna helst þær breytingar sem verða 
í tengslum við sýkingar af völdum berkla (Aufderheide, 1998). Hinsvegar eru 
berklatengdar breytingar almennt ekki jafn víðtækar og sjá má á beinagrindinni. Auk 
þess koma breytingar af völdum berkla sjaldan fram á höfuðkúpu og þá er breytingin 
meiri á innra byrði höfuðkúpunnar en ekki á yfirborði líkt og hér um ræðir. 
Sýfilissýkingar eru sjaldgæfir fundir í beinsöfnum en ein beinagrind úr Viðey virðist 
þó bera merki slíkrar sýkingar (Hildur Gestsdóttir, 2004). 
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4.2 Gröf 29 

 
Varðveisla beinagrindarinnar í gröf 29 

 
Staður: Skriðuklaustur  
Uppgraftarnúmer: SKK-A-29 
 
Varðveislugráða: 4 

Til staðar eru höfuðkúpa, neðri kjálki, bæði viðbein, axlarbein og 
upphandleggsbein vinstri upphandleggs. Fimm rifbein vinstra megin auk tólf 
efstu hryggjarliðanna. Flestöll handarbein vinstri handar eru einnig til staðar. 
Af beinum úr neðri hluta líkamans eru sperrileggur vinstra fótleggjar auk 
flestra fótabeina úr vinstri fæti, hælbein og völu vantar þó. Tvö tábein hægri 
fótleggjar eru einnig til staðar. Þau bein sem til staðar eru öll fremur heilleg en 
önnur gröf [nr. 28] hefur verið tekin ofan í gröfina og vantar því nær allan 
hægri hluta beinagrindarinnar.  

 
Lýðfræðilegir þættir: 

Aldur: 25-40 ára . 
Metið út frá samvexti höfuðsauma og eyðingu tanna. 
Kyn: Kona 
Metið af ytri einkennum höfuðkúpu.  
Hæð: Ekki hægt að meta vegna meinafræðilegra breytinga. 

 
Tennur 
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Allar tennur eru til staðar nema tvær öftustu tannanna í vinstri efri kjálka en þær hafa 
dottið úr kjálkanum eftir dauðann. Tennurnar eru annars heilar nema hvað annan 
forjaxl í neðri kjálka hægra megin vantar og svo virðist sem að hann hafi aldrei komið 
upp. Tennur í neðra gómi sýna merki um svokallað “hypoplasia” sem kemur fram sem 
línur eða rendur á tönnunum. Slíkar línur eru merki um vannæringu eða einhver 
heilsufarsleg áföll í uppvexti. Slit á jöxlum er óverulegt en framtennur og augntennur 
nokkuð slitnar. 
 
Meinafræðilegar breytingar 
Um er að ræða beinagrind yngri konu. Af þeim beinum sem til staðar voru má ráða að 
konan hefur líklega verið með sýfilissýkingu á háu stigi. Einnig voru merki um 
alvarlegar gigtarbreytingar í úlnlið og höndum konunnar, líklega liðagigt tengd 
sýfilissýkingunni. 
 
Höfuðkúpa 
Höfuðkúpan sýnir merki um virka og óvirka sýkingu og er höfuðkúpan mishæðótt þar 
sem að skiptast á  virk, fullgróin og hálfgróin mein. Á ennisbeini eru víðtækustu 
breytingarnar. Nokkur dæld er á framanverðu ennisbeininu og eru þar merki bæði 
beineyðingar og beinauka. Á a.m.k. tveimur stöðum hefur meinið náð svo djúpt að 
myndast hefur gat sem náð hefur inn úr innra byrði höfuðkúpunnar. Bæði meinin bera 
þess merki að vera að gróa og er annað gatið næstum gróið saman. Stærra gatið er 
vinstra megin á ennisbeininu um 1cm á lengd og 0,7cm á breidd. Minna gatið er 
hægra megin og er það næstum því grói (Mynd 8). Merki um sýkingu er einnig að 
finna á hægri brúnboga og merki eru um gróin mein á báðum hvirfilbeinum og 
hnakkabeini (Mynd 9). Mein líkt og hér um ræðir falla líkjast, líkt og á beinagrind 23, 
svokölluðu caries sicca sem talið er merki um sýkingu af völdum treponema 
bakteríunnar sem veldur m.a. sýfilis (Brothwell, 1994; Hackett, 1976).  
  
Önnur bein 
Breytingar er einnig að finna á öðrum beinum. Á vinstra viðbeini eru merki um virka 
sýkingu og einnig beinauka sem veldur því að beinið er hnúðótt og ólögulegt (Mynd 
10).  
 
Úlnliðsbein vinstri handar eru útsett holum og nýbeinsmyndun á liðflötum (Mynd 14). 
Sama er að segja um þeim liðflötum fingurbeina sem liggja að úlnliðsbeinunum. 
Einkennin líkjast helst einkennum vegna iktsýki eða liðagigtar (Aufderheide og 
Rodriguez-Martín, 1998) tengdri sýfilissýkingunni. Nokkur handarbein hægri handar 
fundust með beinum úr gröf 28 en hún skar gröf 29. Þau bein sýna einnig sömu merki 
alvarlegrar sýkingar og tilheyra líklegast gröf 29. 
 
Vinstra upphandleggsbein sýnir einnig merki sýkingar og er hún greinilegust á 
fjærenda leggjarins þar sem að er greinanleg beinþykknun og merki um að myndast 
hafi beingerð brú utan um æðar í handleggnum en slíkt er þekkt einkenni sýfilissýking 
(Mynd 11). Fjarlægi liðflötur beinsins er afmyndaður vegna sýkingar sem fer saman 
við þær beinbreytingar sem greina má á öllum úlnliðsbeinunum (Mynd 12). 
 
Merki um sýkingu er einnig að finna á vinstra dálksbeini (sperrilegg) en það er eina 
fótleggjabeinið sem er til staðar. Beinþykknun og nýbeinsmyndun er á nærlægum 
bolhluta beinsins (Mynd 13). 
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Annað 
Berklar geta valdið svipuðum beinbreytingum og hér sjást en þær eru sjaldan eins 
víðtækar og hafa mjög sjaldan áhrif á höfuðkúpuna en þegar það gerist eru meinin 
víðtækari á innra byrði kúpunnar fremur en því ytra líkt og hér er (Ortner, 2003). 
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4.3 Gröf 30 
 

 
Varðveisla beinagrindarinnar úr gröf 30 

 
Staður: Skriðuklaustur  
Númer beinagrindar: SKK-A-30 
 
Varðveislugráða: 3 (50-70%)  

Fótleggja- og fótabein vantar öll. Annars er varðveisla beinagrindarinnar góð 
og öll bein til staðar utan nokkrar kjúkur handa. Barkarbein heillegt og þau 
bein sem til staðar eru heil nema hvað rifbein eru eitthvað brotin og hægra 
mjaðmabein einnig. 

 
Lýðfræðilegir þættir: 

Aldur: 60+  
Aldur var metinn út frá höfuðsaumum, tannsliti og sliteinkennum á 
mjaðmagrind. 
Kyn: Kona 
Kyn var greint út frá lagi höfuðkúpu og kvenlægum einkennum á mjaðma-
grind. 
Hæð: 147 +/- 4,45 cm (hægra upphandleggsbein) 

 
Tennur 
Allar tennur vantar í höfuðkúpuna og er greinilegt að konan hefur verið búin að missa 
þær nokkru fyrir andlátið þar sem að holur eftir tannrætur eru allar horfnar og 
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tannbeinið var mjög eytt. Tannbein í neðri kjálka var mjög rýrt og hefur kjálkinn verið 
innfallinn og þunnur (Mynd 17). 
 
Sama er að segja um efri góm en þar hefur tannbeinið í gómnum eyðst upp þannig að 
það er farið að ná alveg upp í harðgóminn. Ekki er ástæða til að ætla að annað 
manneskjan hafi verið með tennur í lifanda lífi. Greinilegar holur eru í beininu sem 
gefa sýkingu til kynna en þar hafi beinið verið að endurmótast eftir tannmissinn. 
Slíkur tannmissir getur verið merki um háan aldur en einnig líklega hefur konan 
þjáðst af slæmri tannheilsu sem getur orsakast af sýkingu, vannæringu eða 
undirliggjandi erfðafræðilegum þáttum. 
 
Meinafræði 
Í brjóstholi konunnar var að finna leifar kúlulaga beinhnúta sem greindir voru sem 
mögulegar beingerðar sullaveikiblöðrur. Auk þess voru leifar kalkaðra hnúta í 
kviðarholi. Allar tennur eru horfnar bæði úr efra- og neðra tanngómi sem bendir til 
slæmrar tannheilsu (Mynd 17). Slíkt getur orsakast, m.a. af vannæringu sem e.t.v. væri 
mögulegt að rekja til viðverandi sýkingar af völdum sníkla. 
 
Gigtarbreytingar 
Gigtarbreytingar, bæði beinauki og gljúpleiki eru á höfuðkúpunni, á kjálkahöfði neðri 
kjálka (Mynd 16) og á neðanverðri höfuðkúpunni þar sem kjálkahöfuðið mætir 
kúpunni. Gljúpleiki og lítilsháttar slípun eru einnig er einnig að finna á axlarliðum og 
neðri upphandleggsliðum (Mynd 15). Hryggjaliðir sýna einnig merki breytinga, 
sérstaklega hálsliðir en liðbolirnir eru að nokkru samfallnir, merki eru á þeim um 
beinauka og gljúpleika.  
 
Sullur? 
Í brjóstholi og mjaðmagrind fundust að beingerðir og kalkaðir beinhnútar eða steinar. 
Hnútarnir úr brjóstholinu voru nokkuð stærri allt að 2 cm að lengd og 1,5 að breidd. 
Þeir voru kúlulaga og beingerð dökk himna myndaði ytra byrði steinsins. Þetta ytra 
byrði var örþunnt, líkt eggjaskurn aðeins þynnra og hafði brotnað nokkuð. Innan þessa 
ytra byrðis var hvítur kalkkenndur massi sem loddi við ytra byrðið (Myndir 19 og 20).  
 
Ljósir kalkkenndir massar fundust einnig í mjaðmagrind konunnar flestir undir 1cm 
að þykkt (Mynd 18). Þeir voru ólíkir hnútunum úr brjóstholinu að því leyti að ekkert 
ytra byrði var á þeim og kalkkennda efnið var grárra á lit en steinunum úr 
brjóstholinu. Slíkir steinar eða hnútar eru þekktir úr fornmeinafræðilegum 
rannsóknum og hafa verið taldir möguleg merki um sull (Aufderheide og Rodriguez-
Martín, 1998). Sullur er af völdum Echinococcus granulosus sem er sníkjudýr (ormur) 
sem hefst við í meltingarvegi t.d. hunda og smitast þaðan í menn (Ortner, 2003). 
Lirfur þessa orms hafast við í svokallaðri sullablöðru vera kann að hnútarnir sem hér 
um ræðir séu beingerðar sullarblöðrur. Sullaveiki var algeng hér á landi allt fram á 20. 
öld en hann er fremur sjaldgæfur fundur innan fornmeinafræðinnar þó hafa samskonar 
hnútar fundist í beinagrind frá Viðey (Hildur Gestsdóttir, 2004). 
 
Annað 
Beingerðir hnútar líkt og hér um ræðir geta einnig verið merki um langvinna sýkingu í 
brjóstholi, t.d. berkla (Aufderheide og Rodriguez-Martín, 1998). Berklar í lungum 
geta t.d. valdið því að lungnavefurinn beingerist og eru leifar slíkrar beingerðar 
áþekkar og hér um ræðir. Til stuðnings sullaveiki greiningunni er hinsvegar tilvist 
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kalkaðs massa í kviðarholi auk þess að ekki fundust merki um breytingar á innra byrði 
rifbeina sem einnig eru merki um langvinna lungnasýkingu (Roberts et al, 1998) 
Greinileg merki um gigtarbreytingar eru víða á beinagrindinni.  Beinauki, beineyðing 
og slípun liðflata eru merki um gigtarsjúkdóma (Rogers og Waldron, 1995) en einnig 
er þar um að ræða eðlileg aldurstengd slit. Algengasta tegund gigtar er beingigt 
(osteoarthrosis).  
 
Á leggjabeinum efri hluta líkamans eru vöðvafestur áberandi sterklegar (Mynd 21). 
Mjaðmabein eru eðlileg og því hefur fótleggi ekki vantað á meðan að konan lifði 
heldur hljóta beinin að hafa verið fjarlægð úr gröfinni t.d. vegna niðurgraftar annarrar 
grafar.  
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4.4 Gröf 33 

 
Varðveisla beinagrindarinnar í gröf 33 

 
Staður: Skriðuklaustur  
Númer beinagrindar: SKK-A-33 
 
Varðveisla 

Varðveislugráða: 1 (90+). Flestöll bein eru til staðar nema nokkrar kjúkur 
handa og fóta. Einnig eru liðbolir nokkurra hryggjaliða, 12 brjóstliðar og 
fyrstu þriggja lendarliðanna illa farnir. Annars er barkarbein og liðfletir mjög 
heillegir. 

 
Lýðfræðilegir þættir: 

Aldur: 50+   
Aldur var greindur af breytingum á mjaðmabeinum, höfuðsaumum og 
tannsliti. 
Kyn: Kona 
Kyn var greint af lögun mjaðmabeina og höfuðkúpu.  
Hæð: 156 ±3,51 
Hæð var greind út frá mælingum þriggja leggjabeina.  

 
Tennur 
Allar tennur voru til staðar í neðri gómi. Töluverður tannsteinn er á tönnum neðri 
góms en engar tannskemmdir aðrar. Slit tannflata er einnig umtalsvert. Tannflötur á 
fyrsta jaxli vinstra megin er alveg eyddur en annar og þriðji jaxl eru minna eyddir. 
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Hægra megin eru allir jaxlar jafneyddir og er tannflöturinn alveg eyddur niður í 
tannbeinið. Aðrar tennur í neðri gómi eru mjög eyddar. Við fyrri forjaxl í neðri gómi 
hægra megin eru merki um ígerð og hefur myndast hola í tannbeinið við tannrótin 
(Mynd 25). Í efra gómi eru báðar framtennur, fyrri forjaxl og endajaxl vinstra megin 
og fyrri forjaxl og annar og þriðji jaxl hægra megin  horfin vegna tannsýkingar og er 
tannbeinið farið að fylla upp í holurnar. 
 
Meinafræðilegar breytingar: 
Um er að ræða beinagrind eldri konu sem hefur, auk slæmrar tannheilsu, greinilega 
hefur glímt við langvinnan lungnasjúkdóm, e.t.v. berkla. Einnig er um að ræða 
nokkrar gigtartengdar breytingar víða í líkamanum en slíkar breytingar kunna þó að 
vera aldurstengdar fremur en af völdum sjúkdóms.  
 
Langvinn lungnasýking/berklar? 
Eitt rif úr hægri síðu hefur brotnað en brotið gróið að fullu (Mynd 23). Eitt rif í vinstri 
síðu, líklega 11 rif, er einnig brotið um liðhöfuðið en virðist ekki hafa gróið aftur. 
Afmyndun er greinileg á beininu sem bendir til einhverskonar sýkingar sem kann að 
vera ástæða þess að beinið hefur ekki gróið saman.  
 
Nýbeinsmyndun, ofið bein, er á innanverðum rifbeinum hægra megin sem bendir til 
langvarandi sýkingar í lungum (Roberts et al, 1998) beinmyndunin er meiri á 
brjóstenda rifbeinanna (Mynd 27). Hægra megin í brjóstkassanum fundust einnig 
leifar beingerðs lungnavefs eða hnúts (Mynd 26). Ytra byrði hnútsins hefur beingerst 
og er þunn beingerð skel. Innan hennar er hvítur beingerður massi. Hnútur-
inn/hnútarnir hafa brotnað og er beinskelin í nokkrum hlutum auk þess sem leifar af 
hvítu kalkkendu efni án beinskeljar var að finna í brjóstholinu. Þessar breytingar 
kunna eru taldar stafa af langvinnum lungnasjúkdómum, e.t.v. berklum (Roberts og 
Manchester, 1995). 
 
Gigtarbreytingar 
Aldurstengdar gigtarbreytingar er að finna á nokkrum hryggarliða, bæði í formi 
gljúpleika og beinauka og eru slíkar breytingar greinilegastar á neðstu brjóstliðunum.  
Merki um beinauka og gljúpleika er einnig að finna á og við upparmshöfuð hægra 
upphandleggsbeins og merki um nokkurn gljúpleika er að finna við upparmsleggjar-
koll. Gljúpleika er einnig að finna á neðra liðfleti vinstra upphandleggsbeins (Mynd 
24).,  úlnliðsfleti beggja hverfileggja, völtuskarði vinstri ölnar og fjarlægu liðflötum 
hægri og vinstri ölnar.  Gljúpleika og beinauka er einnig að finna á lærleggjarhöfði, 
hnéskeljarfleti vinstri lærleggjar, við höfuð beggja sköflungsbeinanna auk beggja 
liðflata á báðum dálkum. Aukinn gljúpleika er einnig að finna við axlarhyrnu og 
liðskálar beggja herðablaða. Sama er að segja um liðfleti bringuenda og axlarenda 
beggja viðbeina.  
 
Aðrar mögulegar ástæður meinafræðilegra breytinga 
Líkt og hjá beinagrind númer 30 eru merki um beingerð mjúkvefja. Þar var beingerðin 
talin merki um sull og er sá möguleiki einnig fyrir hendi í þessari beinagrind. 
Hinsvegar eru merki um nýbeinsmyndun á innanverðum  rifbeinum sem hafa í 
fornmeinafræði verið talin merki um langvinna lungnasjúkdóma, sérstaklega berkla 
(Roberts og Manchester, 1995). 
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4.5 Gröf 43 

 
Varðveisla beinagrindarinnar úr gröf 43 

 
Staður: Skriðuklaustur 
Númer beinagrindar: SKK-A-43 
 
Varðveislugráða: 1 (>90%) 

Öll bein til staðar fyrir utan fáeinar kjúkur handa og fóta. Barkarbein er 
almennt vel varðveitt en hafði flagnað af lítilsháttar á nokkrum stöðum. Bein 
voru heil og óbrotin nema bein sem voru brotin sökum meinafræðilegra þátta. 

 
Lýðfræðilegir þættir: 

Aldur: 18-23 ára.  
Metið út frá eyðingu tanna, höfuðsaumum, merkjum um samvöxt beina og 
útliti liðflata mjaðmabeina. 
Kyn: Karlmaður 
Metið út frá karllægum einkennum á höfuðkúpu og mjaðmabeinum og 
mælingum á liðflötum leggjabeina. 
Hæð: 168 +- 3,94 (vinstra lærbein)  

 
Tennur 
Allar tennur eru til staðar og heilar. Endajaxlar í efri gómi virðast vera ný gegnir niður 
og slit á tönnum er óverulegt.  Dálítill tannsteinn er hinsvegar  á flestum tannanna, 
sérstaklega á jöxlum í efra gómi. 
 
Meinafræðilegar breytingar 
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Merki er um sýkingu í brjóstliðum hryggjarins og á fleiri beinum. Óvíst er hvar 
upphaf sýkingarinnar er að finna en sýking í hryggjaliðum kann að benda til 
berklasýkingar.  
 
Áverka er að finna á neðsta hryggjarlið og herðablöðum. Áverkarnir  virðast 
álagstengdir, tilkomnir vegna síendurtekins áreitis eða e.t.v. líkamlegrar erfiðisvinnu 
en þó er ekki útilokað að þeir áverkar sem á beinagrindinni finnast séu upphaflega 
tilkomnir vegna eins atviks s.s. falls. Greinilegt er nýbeinmyndun á herðablöðum að  
maðurinn hefur lifað í einhvern tíma eftir að hann hefur hlotið áverkann, slíkur áverki 
hefur þó í för með sér alvarlega fötlun. Einnig kann að vera að um sé að ræða samspil 
áverka og álagsbreytinga og jafnvel undirliggjandi sýkingar. 
 
Hryggur 
Ýmsar meinafræðilegar breytingar eru greinilegar á beinagrindinni. Á neðsta lendarlið 
(L5) hefur orðið svokallað hryggjarliðslos (spondylolysis) (Robert og Manchester, 
1995) en það gerist við að liðbolurinn brotnar frá liðboganum um liðbogastilkinn 
(Mynd 30). Slíkur áverki kemur oftast til vegna síendurtekins álags og er hann ekki 
óalgengur nú til dags, til að mynda meðal íþróttafólks (Aufderheide og Rodrigues-
Martín, 1998). Þessi kvilli er oft einkennalaus og þarf ekki að vera einstaklingnum til 
trafala í daglegu lífi (Roberts og Manchester, 1995). En fleiri merki voru um sjúklegar 
breytingar á hryggnum sem hafa gert eðlilega líkamsstöðu ómögulega. Liðbolur 
neðsta lendarliðarins hefur fallið að hluta saman aftanvert. Merki eru um beinhrúður 
eða nýmyndun beins þar sem að hryggjarliðurinn hefur brotnað, bæði á 
liðbolshlutanum og liðbogahlutanum. 
 
Vera kann að þessi áverki hafi valdið skaða á öðrum hryggjarliðum en 
meinafræðilegar breytingar eru greinilegar á brjóstliðum 6-12. Á framanverðum 
liðbolum þessara brjóstliða eru greinileg merki beingisnunar (Mynd 29 og 36), líklega 
vegna sýkingar einhverskonar etv. berkla eða sem afleiðing áðurnefnds áverka. 
Berklasýking hryggjaliða er algengasta birtinarform berkla í beinum og endar oft með 
því að hryggjarliðir falla saman (Ortner, 2003).  Brjóstliðir 6-12 eru byrjaðir að 
leggjast saman að framanverðu og er það greinilegast á hryggjarlið nr. 8 (Mynd 34). 
Einnig eru merki um svokallaða Schmorl hnúða, göt eða dældir í liðfletina sem 
myndast þegar gat kemur á brjóskþófann sem er milli liða og innihald hans þrýstist 
ofan í liðflötinn og myndar dæld (Mynd 31). Slíkar dældir eru oft af völdum álags 
áverka þó einnig geti erfðaþættir spilað þar inn í. 
 
Herðablöð 
Áverka er einnig að finna á hægra axlarblaði en þar hefur sprunga eða brot komið í 
blaðið þvert frá herðablaðsskarðinu út að miðlægu röndinni. Sprungan hefur alveg 
klofið herðablaðið í tvennt frá herðablaðsskarðinu og að miðbiki en á þeim kafla er 
brotsárið slétt og ný beinmyndan eða beinhrúður hefur myndast eftir sprungunni 
endilangri (Mynd 33). Önnur styttri sprunga liggur samsíða þessari og þar hefur einnig 
myndast nýtt bein. Einnig er sprunga eftir axlarhyrnunni þar sem beinmyndun hefur 
hafist. Á vinstra herðablaði eru merki um smærri sprungur og þar eru einnig merki um 
nýmyndun beins, þó minni en á því hægra (Mynd 32). Brot á axlarblaði eru sjaldgæf 
enda er það umlukið vöðvum og því vel varið. Oftast eru brotin í tengslum við meiri 
háttar áverka eins og fall eða, nú til dags, bílslys og er þá oft að finna áverka á 
rifbeinum og öðrum beinum líkamans (http://orthoinfo. aaos.org)Því kann að vera um 
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staðbundna álagstengda áverka að ræða, e.t.v. vegna undirliggjandi sýkingar, þótt ekki 
sé hægt að slá því föstu. 
 
Merki sýkingar í öðrum beinum 
Merki um virka sýkingu er auk þess að finna á fjarlægum aftanverðum bolhluta hægra 
upphandleggsbeins (Mynd 28), nær- og miðlægum bolhluta vinstra dálks og vinstra 
hælbeini. Á beinunum er að finna svokallað ofið bein, nýja beinmyndun sem verður 
til vegna áreitis frá sýkingu einhversstaðar í líkamanum.  
 

5. Niðurstöður 
Almenn beina- og fornmeinafræðileg greining var gerð á beinagrindum fimm 
einstaklinga úr klausturkirkjugarðinum á Skriðu. Allar bera beinagrindurnar merki 
einhverskonar sjúkdóma, þar af bera a.m.k. þrjár þeirra merki alvarlegra smit-
sjúkdóma.  
 
Greining sjúkdóma í fornum beinasöfnum er mikilvæg fyrir margra hluta sakir. Ekki 
síst í menningarsögulegu samhengi þ.e.a.s. fyrir rannsóknir á lífsskilyrðum og 
lífsgæðum genginna kynslóða. Einnig er þekking á tilvist ýmissa sjúkdóma mikilvæg 
fyrir fornfaraldsfræði þar sem saga, þróun og útbreiðsla einstakra sjúkdóma er 
rannsökuð. Tilvist og tilurð ýmissa sjúkdóma getur gefið upplýsingar um tengsl t.d. 
við útlönd og má þar sem dæmi nefna sýfilissjúkdóminn en hann varð ekki landlægur 
á vesturlöndum fyrr en upp úr 1500 og tilvist hans á Skriðu gæti bent til að hans hafi 
orðið vart hér á landi um svipað leyti og annarsstaðar í Evrópu. Auk þess gefur 
rannsókn beinasafnsins innsýn í þá starfsemi sem fram fór í klaustrinu og er 
grundvöllur fyrir frekari samanburð við  klausturhefðir annarra Evrópskra miðalda-
klaustra. 
 
Frekari og ítarlegri rannsókna er þó þörf til að hægt sé að draga víðtækar ályktanir út 
frá beinasafninu frá Skriðu. Til þess að meta lýðfræði kirkjugarðsins þarf t.a.m. að 
gera heildarúttekt á öllu beinasafninu. Nánari rannsókn meinafræðilegra breytinga 
sem greindar eru á beinunum eru einnig nauðsynlegar ekki síst þar sem að tilvist 
þeirra er ein af undirstöðum þeirrar túlkunar að klaustrið hafi verið griðastaður fyrir 
sjúka.  
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