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Abstract 

Lindberg, A. 2018. Skeppsformade gravar – En religiös symbolik eller endast monument? 

Lindberg, A. 2018. Ship-shaped graves – Religious symbol or just a monument?  

 

The aim of this bachelor essay is to study the relation between stone ship settings in Sweden 
and the symbols occurring on rock carvings, picture stones and metalworks. Are the stone 
ship settings meant to make the final journey for the dead over to the other side? And serve as 
a link between our world and the land of the dead? By comparing the theories and 
interpretations of different scientists and archaeologists I will analyze the different findings 
and forms of the stone ship settings. The mythology tells tales of the importance of the ship, 
that it drags the sun from left to right during the day and during the night it goes down under 
water at the horizon, usually accompanied by animals like horses, fish and snakes. This could 
be why the direction of the stone ship settings are generally southwest towards northeast, 
because the sun seems to be at its highest point towards south. A general discussion will be 
performed during this essay, and to view other archaeologist’s interpretations and research to 
find answers to what stone-ship settings stands for.  
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1. Inledning 

Skeppet som symbol finns avbildat på bl.a. hällristningar, rakknivar, bildstenar samt 
runstenar. I min B-uppsats skrev jag om motiv på bildstenar – där ett av motiven som jag 
valde var skeppet – vilket gav en grund till min nyfikenhet runt skeppssättningarna och varför 
dessa monument formades i skeppets avbild samt vilken betydelse formen hade för den 
begravda individen. I begravningssammanhang finns olika anläggningar i skeppsform, bl.a. 
skeppssättningar, träbåtar/kanoter och skeppsformade hällkistor. Storleken och funktionen hos 
skeppssättningarna kan variera i stor grad, vilket också är en indikation på vilken tidsålder 
monumentet härstammar ifrån. Symboliken hos skeppet hade en stor betydelse i forntidens 
samhälle, speciellt för kustlandskap där transporten över havet var essentiellt. Tidigare har 
olika tolkningar gjorts om att skeppet var en symbol för mycket mer än bara resan över havet. 
På bildstenar är den mest förekommande tolkningen av skeppssymbolen att det skulle avbilda 
dödsskeppet. Ett samhälle som är beroende av skepp – för att transporteras till annars 
omöjliga platser – kan stödja teorier om att ett dödsskepp skulle föra den avlidne vidare till 
livet efter detta, eftersom det verkade som en omöjlig resa. Vilken anledning fanns bakom 
tanken till att använda skeppet i gravkonstruktioner? Tidigare har jag nämnt att det primära 
fokuset för den här uppsatsen är riktat mot skeppssättningar och därför kommer den tidsålder 
som mest berörs vara bronsåldern, men vissa monument från järnåldern kommer även att tas 
upp. I den här uppsatsen undersöks två lokaler från Gotland och tre lokaler från södra Sverige, 
sedan utförs en komparativ analys för att se skillnader och likheter mellan platserna.  

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att få en djupare inblick i relationen mellan symboler och 
konstruktioner. Att studera innebörden hos skeppet som symbol på olika föremål och i olika 
kontexter, för att kunna applicera tolkningarna av motiven ur mytologin på gravmonument, 
nämligen skeppssättningarna. Fokuset i uppsatsen är riktat mot skeppssymbolen i 
gravkontexter, vad hade skeppssättningen för innebörd och varför restes monumentet för den 
avlidne individen? Det kommer även att utföras en jämförelse mellan skeppssättningarna på 
Gotland och från södra Sverige, vad finns det för likheter/olikheter i gravmaterial och 
positionering? Det som är viktigt i den här analysen är fynden i gravar och inte hur många 
stenar som utgör skeppet, det som krävs är att det är en skeppssättning från bronsåldern eller 
järnåldern. Min frågeställning är därför: 

• Vilken, om någon religiös betydelse och koppling till det gudomliga hade 
skeppssättningarna? 

• Fungerade skeppssättningen som en symbol så att dödsskeppet kunde lokalisera den 
avlidne individen i graven? Hade monumentets orientering någon betydelse för detta?  

• Finns det några likheter/skillnader på skeppssättningarna på fastlandet och från 
Gotland? 
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1.2. Källmaterial 

Informationen jag använder mig av kommer från uppsatser, böcker och artiklar samt rapporter 
för utgrävningar av monumenten. För att kunna få svar på mina frågor måste jag dessutom 
studera skeppet som symbol, vilket kommer avgränsas till motiv på bildstenar, hällristningar 
och rakknivar.  

1.3. Teori och metod  

Den teori jag utgår ifrån är att skeppet är symboliskt, att skeppssättningen då troligen hade en 
djupare innebörd, inte bara att symbolisera ett skepp på ytan. Det finns olika teorier för vad 
skeppets innebörd var, teorin om dödsskeppet är uppsatsens utgångspunkt. Genom att 
använda mig av olika primär- och sekundärkällor i form av text, kommer jag att göra en 
komparativ analys av skeppet som symbol och skeppssättningar från södra Sverige samt öar i 
Östersjön, med fokus på Gotland. Det som kommer att undersökas är orienteringen samt 
riktningen på monumentet, artefakter och vad konstruktionen i övrigt innehåller, 
närliggande/tillhörande konstruktioner till graven och skeppssättningens storlek. Det är en 
generell studie av skeppssättningarnas betydelse.  

1.4. Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till skeppsformade gravar samt skeppet som symbol, den period som är i 
fokus blir då bronsåldern, men exempel på skeppet som symbol från andra tidsperioder 
kommer även att förekomma. Uppsatsens generella studie kommer ha en geografisk 
avgränsning till Sverige samt öarna i Östersjön, medan uppsatsens djupare studie kommer 
avgränsas till fem skeppssättningslokaler i landet, varav två lokaler från Gotland – Rute och 
Alskog – och tre lokaler från fastlandet Ljungby, Vinäs och Lugnaro. Krav på dessa är att de 
dateras till bronsålder eller järnålder och att det är en skeppssättning.   
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2. Tidigare forskning 

2.1. Skeppssymbolen 

Forskare Peter Skoglund förklarar att under brons- och järnåldern (1700 f.Kr. – 1000 e.Kr.) 
var skeppet en spridd religiös symbol i Skandinavien, det användes i många olika sociala 
sammanhang i de olika regionerna. Den stora utspridningen har därför gjort att skeppets form 
varierade i tid och rum (Skoglund 2008: 390). Skeppssymbolen kan enligt Joakim Wehlin 
(2014) i stort sätt relateras till begravningar under hela bronsåldern (Wehlin 2014: 513) det 
kan man se på fynd av artefakter med skeppssymbolen avbildad, funnen inom eller strax intill 
gravkonstruktionen. Ballard et al ger ett tydligt exempel på skeppets närvaro i 
gravsammanhang då rakknivar dekorerade med inristade skepp, ofta hittas i eller i anslutning 
till kremerade gravar (Ballard et al. 2004: 389), hällristningar med skeppet på framkommer 
även ofta i anslutning till gravfält/gravplatser.  

Erik Nylén och Jan Peder Lamm skriver att skeppet på de tidigare bildstenarna ofta tolkas 
som dödsskeppet, utifrån de motiv som avbildas inom samma scen. Skeppet finns även 
avbildat på hällristningar från bronsåldern och under Gotlands yngre bronsålder begravdes de 
döda i gravar, nämligen skeppssättningar (Nylén & Lamm 2003: 15; Skoglund 2008: 392). 
Tore Artelius (1996) skriver att olika tolkningar på skeppssymbolen har framförts genom 
tiden, även vad skeppssättningar stod för och vilken innebörd monumenten restes för (Artelius 
1996: 19–20). Artelius framför fyra tolkningslinjer på hur den religiösa funktionen för skeppet 
kan beskrivas från bronsålder och järnålder. 1) att skeppet var en del av kosmologin och att 
symbolen stod för den dåvarande världsordningen, 2) att skeppet hade en symbolisk koppling 
till fruktbarhetskulturen, 3) att skeppet var en symbol för den avlidne individens resa över till 
dödsriket, 4) att skeppet var en symbol för en översinnlig närvaro och stod för kommunikation 
(Artelius 1996: 18).   

Skeppet avbildades under brons- och järnåldern på många olika sätt, på hällristningar, 
metallföremål, bildstenar, runstenar och även i gravsammanhang. Under järnåldern blev det 
allt vanligare att begrava sina döda i båtar och kanoter av trä (Skoglund 2008: 391). Wehlin 
(2014) redovisar att under den äldre delen av bronsåldern ristades symbolen på hällar, vilket i 
vissa fall kan direkt kopplas till gravar och gravplatser. Två exempel på platser med en 
relation mellan grav och symbol är Kiviksgraven och Sagaholmsgraven, där hällristningarna 
innehåller skepp och anses vara en del av gravkonstruktionen (Wehlin 2014: 513). Den stora 
variationen på hur skeppet användes symboliskt är en tydlig markör för att man ville påminna 
omvärlden att skeppet var av symboliskt värde (Skoglund 2008: 391). En forskare som 
Artelius tar upp i sin text – långfärd och återkomst (1996) – är C.G. Jung. Jung har gjort 
tolkningen att människorna som deltog i ritualer, inte behövde förstå hur ritualen fungerade. 
Utan med hjälp av allmänt kända symboler – T.ex. skeppet – så kunde deltagarna få en 
illustration som var begriplig och förståelsen för vad som hände blev större. En annan 
forskare som Artelius nämner är Hans Hildebrand (1874), som i sin text – Folkens tro om sina 
döda – gör en analys av båtgravar utifrån religionens och etnologins paralleller och analogier i 
ett tvärvetenskapligt vis. Båten i graven menade han på var symbolen för den dödes överfart 
till dödsriket (Artelius 1996: 8–9).  
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2.1.1. Skeppssymboler på rakknivar 

Artelius (1996) framhåller att 
under brons- och järnåldern 
så ansågs solskivan/guden 
dras över himlen av ett 
skepp, upp från det mörka 
havet och ut på en färd över 
himlavalvet. Skoglund 
(2008) berättar om en 
forskning runt dekorerade 
bronsföremål/rakknivar, som 
utfördes av Flemming Kaul. 
På knivarna tolkades skeppet 
ha en betydande roll i 
mytologin gällande solens 
resa. Kaul framförde en 
tolkning av föremålens 
bilder, att det verkade som 
att solen drogs från vänster 
till höger på himlen. Det har även tolkats som att solen dras av olika djur samt föremål för 
olika tid på dygnet. Kauls tolkning innebär att på morgonen och kvällen dras solen in och ut 
ur den alldagliga världen av olika skepp som ackompanjeras av fiskar, fåglar och ormar. När 
solen står som högst på himlen så dras den av en häst och under natten så förs solen under 
jorden i ett skepp, åter till samma position som den ska dras upp på morgonen (Artelius 1996: 
18; Bradley & Widholm 2007: 29–30; Skoglund 2008: 393). Trundholmsvagnen är en viktig 
del i Kauls tolkning av solens resa, det är en kultvagn med en häst som drar en guldlegerad 
bronsskiva (Burenhult 2015: 420) se figur 1. Den här mytologin om solens resa är även 
närvarande på hällristningar, där skeppet och solens färd ofta är från vänster till höger, vilket 
det kan uppfattas som i den norra hemisfären. Kustfolket under bronsåldern skulle även kunna 
tolka solnedgången som att solen går ner i havet, då det är vatten så långt man kan se (Bradley 
& Widholm 2007: 32). Rakknivar med symboliska dekorationer kan direkt relateras till 
kremerade begravningar, i Ballard et al är det skrivet att dessa knivar har hittats i rösen med 
kremerade kvarlevor, men själva kniven i sig inte är bränd. I texten föreslås det att knivarna 

Figur 2 Oscar Montelius ritning av en rakkniv i brons, i ”Om lifvet i Sverige under hednatiden” (1905). 

Figur 1Trundholmsvagnen. National museet i Danmark 2018-05-21. 
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användes för att förbereda kroppen innan kremeringen. Det finns fynd med avbildade skepp 
utan besättning samt att skeppet avbildats upp och ned, vilket förespråkar ett dödsskepp 
(Ballard et al. 2004: 389). Att dessa knivar är dekorerade med skeppssymboler (fig. 2) är nog 
ingen slump, och kan därför stärka tron på den andliga närvaron eller ett dödsskepp. 

Artelius menar på att innebörden av skeppet blev lite förenklad under järnåldern – istället för 
att ha flera olika användningsområden så fick den en specifik inriktning till döden – där 
symbolen oftast betraktades som en farkost för den avlidne individens sista resa till dödsriket 
(Artelius 1996: 18). Sjöfarten var en viktig del i det forna nordiska samhället (Burenhult 
1999: 76), eftersom att skeppet användes för långa resor i den fysiska världen så kom den 
också att symbolisera resan till dödsriket, en resa över okända vatten eller också floder i 
underjorden. Skeppet symboliserar även växtlighetens, världens och mytologins ständiga 
nyfödelse och rättfärdighet (Artelius 1996: 24–25).    

Artelius refererar till Edsman (Edsman i Artelius 1996: 24–25) som förklarar fenomenet med 
skeppet som symbol i sitt verk från 1987. Enligt Edsman är det inte förvånande att kulturer 
som lever nära havet och är beroende av sjöfarten, tar till sig uppfattningen av att den sista 
resan man gör är i en båt över till dödsriket. Den sakrala funktionen båten hade var att föra 
den avlidne till en annan tillvaro, till dödsriket. Båten är också den symbol som användes för 
att förstärka den gudomliga närvaron i ritualer (Artelius 1996: 24–25). 

2.1.2. Skeppssymboler på bildstenar 

Föreställningen om att resan till livet efter detta skedde via båt/skepp var inget ovanligt, 
speciellt inte om man bodde på en ö som Gotland eller i en kustmiljö, där båten var essentiell 
för transport och ett fungerande liv. De gotländska bildstenarna är full av symboler, där bl.a. 
skeppet är en av de återkommande, tillsammans med djurmotiv, virvlar, spiraler samt rosetter. 
En bildsten med skeppet på finns inmurad i Bro kyrkas yttervägg, och motivet framkommer 
även på en bildsten i Alskog och många fler. Motivet på stenarna visar ett skepp som har full 
bemanning och har ofta tolkats som en scen där skeppet ska föra den avlidne individen vidare 
till livet efter detta, i Valhall (Lindquist 2003: 28; Nylén & Lamm 2003: 15–16, 22, 69). På 
stenen vid Tjängvide i Alskog, så kan man se ett sådant skeppsmotiv. Motivet har ett hissat 
rutigt segel men p.g.a. att stenen är trasig så är det omöjligt att urskilja allt på den, forskare 
tänker sig att skeppet har färdats på vågor. Skeppet har nio passagerare, som tolkats vara 
manliga figurer, där en av dessa sitter vid styråran på båten och de andra står o blickar i 
samma riktning båten färdas. Passagerarna är rustade med vapen och troligtvis hjälmar, men 
inga sköldar kan synas på motivet, i äldre motiv kan man även se en sköldborg vilket inte 
finns på den stenen från Alskog. Forskaren Agneta Ney menar på att skeppsymbolen ofta är 
förknippad med en välkomstscen på bildstenar, där man kan se skeppet i en scen med sina 
mannar, sedan en man som rider in på en häst med åtta eller fyra ben till Valhall och 
välkomnas av en kvinnofigur som tolkas hålla i ett dryckeshorn. Kvinnan tolkas vara en 
Valkyria som välkomnar den döde i det här fallet (Ney 2012: 73, 75–76). Forskare har 
bestämt att det alltid är en man som rider på hästen, vilket är tydligt genom skägget som 
avbildas. Om hästen har avbildats med åtta ben så kan det tolkas som att den döde individen 
var tillräckligt viktig för att Oden skulle låna ut sin häst Sleipner (Björkman 1986: 18–19). 
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2.2. Skeppssättningar 

2.2.1. Skeppssättningslokaler på det svenska fastlandet 

I områden där många skeppssättningar från bronsåldern finns – som områden längs med den 
östra kusten av Sveriges fastland – är det svårt att skilja på vilken tidsperiod monumenten 
kommer ifrån, om det är stora bronsåldersmonument eller stora järnåldersmonument. I många 
fall av de genomförda undersökningarna så har dessa tolkats vara från yngre järnålder. Det 
som kännetecknade dessa var att dem var gjorda av större stenar eller block och hade en oval 
formation. Monumenten var exponerade i landskapet – alltså inte övertäckta – och dessa går 
att finna i närheten av ett gravfält eller som en del av det. Dessa är exceptionella 
konstruktioner, dem är generellt större än vad monumenten från bronsåldern var och dem är 
ensamliggande i sin miljö, vilket betyder att dem antingen har få eller inga liknande 
monument i närheten. De framkommer oftast i samband med rikare begravningsplatser, som 
storhögar och runstenar. Stora skeppssättningar har tolkats som att människorna lät avbilda 
styrkan hos ett krigsskepp i dessa monuments storhet (Skoglund 2008: 395). Artelius och 
Nordin (2007) skriver att de stora ensamliggande monumenten från yngre järnålder – enligt en 
forskningstradition som finns i Sverige och Danmark – anses vara förknippade med 
kungamakten och de politiska intressen som den haft. Lokalerna där dessa monument har 
hittats, tolkas ofta som en kollektiv samlingsplats i ett socio-politiskt, administrativt och 
judiciellt landskapssystem. Dessa monument anses vara medvetet placerade för att föra fram 
en mycket medveten maktrepresentation (Artelius & Nordin 2007: 40). Therese Furugård 
refererar till en forskare vid namn Grenn (Grenn i Furugård 2011: 24) som påstår att 
skeppssättningarna från järnåldern – de större monumenten från fastlandets Skåne – inte har 
behövt innefatta en religiös anknytning. Att man lät resa dessa monument med material som 
skulle utstå tidens påfrestningar samt att de placerades öppet för att visas upp för allmänheten, 
kan ha påvisat en symbolisk makt (Furugård 2011: 24). 

Stenberger redovisar att kustlägen är kännetecknande för alla skeppssättningar i hela Norden. 
Det har påkommits skeppssättningar på Åland, på Bornholm och på västkusten av Rigaviken i 
Baltikum som i äldre forskning förklarats som ett uttryck av en gotländsk kolonisering, man 
har även hittat en skeppssättning på Ösel. Inom Tjust området i Småland har även 
skeppssättningar hittats och undersökts, där fynden har daterats till bronsålder. Arkeologen 
Mårten Stenberger skriver att två av de märkligaste anläggningarna som hittats på fastlandet 
påträffas i södra Halland samt nordvästra Skåne. Den halländska lokalen kan hittas i Lugnaro, 
Hasslövs socken och undersöktes av Folke Hansen 1926, skeppet var övertäckt av en hög. 
Lugnaroskeppet liknar Tjelvars grav på Gotland. Den skånska lokalen undersöktes av Märta 
Strömberg och hittades vid Slättaröd i Västra Karups socken, den hade antagligen – precis 
som Lugnaroskeppet – varit täckt av en hög (Stenberger 1979: 259–260).  

Vid Vätteryd i Norra Melby socken i Skåne, finns ett gravfält rikt på skeppsformiga gravar. 
Där bl.a. en skeppssättning från yngre järnåldern har undersökts, monumentet var 25 meter 
lång och bestod av kantställda hällar, monumentet hade ingen centralgrav utan 25 gropar som 
innehöll brända ben, innanför såsom utanför monumentet (Stenberger 1979: 699). 

I Lofta finns det en lokal med hällristningar och skeppssättningar. Där Skeppssättningen är 37 
meter lång och en orientering på SV-NO, vilket visar att den ska ”resa” i samma riktning som 
solen under midvinterståndet, det fanns även ett röse framför skeppet. Skeppssättningen var 
stenfylld (Bradley & Widholm 2007: 32). 

I ett område på det svenska fastlandet i Småland kallat Uppvidinge, finns det ett gravfält från 
senare järnåldern. Där ett stort antal mindre skeppssättningar pekar på att majoriteten av den 
närliggande befolkningen begravdes i skepp. I den kontexten så är det mest troligt att skeppet 
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fungerar som en symbol för den dödes färd från den här världen till livet efter detta (Skoglund 
2008: 399). 

2.2.2. Skeppssättningar på Gotland 

Även om ön har flera 
skeppssättningar från järnålderns 
första period, så är de flesta 
skeppssättningarna uppförda 
under yngre bronsåldern, det 
förekommer dessutom flera 
samtida monument på andra håll i 
östersjöområdet t.ex. vid Kurland, 
på Bornholm och på Langeland. 
En annan skeppssättning är från 
det svenska fastlandet och kallas 
för Lugnaroskeppet från Lugnaro 
i Hasslövs socken, Halland. 
Många av de skeppssättningar 
som finns på Öland är i vissa 
avseenden lik de som finns på 
Gotland, därför kan dessa 
misstänkas vara samtida med de 
gotländska och det kan även peka 
på att man hade förbindelser till 
Gotland. Harald Hansson (1936) förklarar att skeppssättningarna karakteriserar öns bronsålder 
och att man på 1930-talet ansåg Gotland vara monumentets spridningscentrum, Hansson anser 
dock att spridningen ska ses komma från Norden, inte bara en ö (Hansson 1936: 340–342). 

Stenberger anser att det är möjligt att det ligger en symbolisk bakgrund för konstruktionen av 
dessa gravar (se Fig. 3), som att skeppet var menat att föra den avlidne till ett land på andra 
sidan livsgränsen. Men han framför även tankar om att det kan ha haft en materiell och 
verklighetsbaserad bakgrund, då ön Gotland var sjöfararnas rike. De kan därför ha varit 
minnesmarkörer för dugliga sjömän samt deras bedrifter, vilket gör att monumentet indirekt 
visar på handelns och kommunikationens betydelse hos befolkningen (Stenberger 1979: 259). 
De gotländska skeppen är konstruerade av jämförelsevis små och låga stenar, vilka är 
placerade i en spetsoval formation. I andra fall är skeppen byggda av större block och att 
stenarna successivt blir högre ut mot stävarna. Skeppen är oftast orienterade på det sättet att 
dem är uppställda från söder till norr (Stenberger 1979: 258) men Ö-V är också 
förekommande, t.ex. Lugnaroskeppet (FMIS Hasslöv 3:1). Olika former finns på dessa skepp, 
där i vissa fall en tvärställd sten i aktern kan ge ett intryck av ett verkligt skepp. Det längsta 
skeppet på Gotland finns vid Gnisvärd i Tofta socken och är över 45 meter långt (Stenberger 
1979: 258). 

Skoglund (2008) förklarar att det finns skillnader på hur skeppet användes i Sydvästra 
Skandinavien och på Gotland. Sydvästra Skandinavien är ett område som har tillgång till en 
stor mängd metallföremål. I detta området finns många exempel på väl utsmyckade gravar för 
både män och kvinnor, med gravgåvor som vapen, smycken och armband. Från enastående 
fynd i form av stenar med ingraverade skepp i gravar, så kan vi se att bilden av skepp var 
använt i rituella kontexter i området under perioden 1500–1300 f.Kr. Det var inte förrän 1300 
f.Kr. som skeppssymbolen övergick till en fysisk konstruktion, där gravar byggdes i form av 
ett skepp av sten. Den här formen av gravar var inte lika vanlig som rösen och högar, vilket 
indikerar att skeppssättningar byggdes i sydvästra Sverige till speciella individer. På Gotland 
är mängden metallföremål färre och begravningssederna är annorlunda än i sydvästra 

Figur 3 Skeppssättning vid Buttlekors i Buttle socken, Gotland. (Foto: Adrian 
Lindberg 2018-04-02). 
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Skandinavien (Skoglund 2008: 392–393). Runt 1100-talet f.Kr. nådde skeppssättnings 
traditionen Gotland, där den användes kontinuerligt i 400 år framöver. Det finns en stor 
variation på skeppssättningarnas storlek, där de sträcker sig allt från 2 meter till 45 meter 
långa. Bara på Gotland så har ungefär 350 skeppssättningar registrerats, dock är långt ifrån 
alla undersökta. Det stora antalet skeppssättningar på ön visar på att det var relativt vanligt att 
begravas i en skeppskonstruktion på ön. Antalet individer i gravarna varierar mellan 1 till 7 
individer, men vanligast är att man finner 2 till 4 individer. En jämförelse kan göras på antalet 
skeppssättningar från fastlandet och från Gotland, vilket visar på att en större del av 
befolkningen på Gotland begravdes i dessa monument (Skoglund 2008: 393–394). Under 
yngre järnåldern på Gotland var det inte vanligt att begrava de döda i skepp, trots många 
monument från bronsåldern som låg kvar och påminde människorna om deras historia. Att 
gotlänningarna inte använde skeppet i gravsammanhang under den perioden, berodde inte på 
att de avstötte symboliken, snarare att man inte ville associera krigsskepp med 
gravkonstruktionen (Skoglund 2008: 398, 399).  

Artelius (1996) skriver om Abraham Ahlquist, som menade på att en lokal med 
skeppssättningar, som var belägen på Öland, var rest för historiska händelser snarare än 
mytologiska. Han menar att det är två som stupat i strid, o resten av besättningen lät resa de 
monumenten i deras ära. På Gotland och Bornholm finns även tolkningar om att 
skeppssättningarna representerar framseglingen av en vikingaflotta. Artelius (1996) skriver 
sedan att forskaren Åke Ohlmark (Ohlmark i Artelius 1996: 19–20) redovisar att man alltid 
hade på känn att dessa monument var gravanläggningar. Liknande teorier fanns även för 
skeppsmotiven på hällristningar, att de återspeglade verkliga händelser för sjöfarten och 
krigen (Artelius 1996: 19–20).  

Vad som kan sägas vid det här stadiet är att skeppssymbolen har en kontinuitet i användning 
vid gravsammanhang under Gotlands bronsålder. Wehlin refererar till hur Tore Artelius 
(1996) ansåg att förändringen av skeppssättningstraditionen skulle ha skett under bronsålderns 
slutliga period, att en tydlig förändring sker där det går från skeppssättningar till hällkistor 
(Artelius 1996: 64–73; Wehlin 2014: 514). Under perioden 700–500 f.Kr. – innan de 
båtformade hällkistorna – så byggdes inte några nya skeppssättningar utan en återanvändning 
av de äldre skedde. Gravfält och gravar från yngre brons- och järnåldern har i vissa fall legat 
intill hällristningar. Från en tidigare undersökning tolkas det ha förelegat en medveten 
handling bakom de kvarlämnade hällristningarna vid expanderandet av gravfältet och att 
människorna använde ristningarna till konstruktionen. Varför man har återkommit till platser 
med hällristningar och skeppssättningar är osäker, men man kan ställa sig frågan om det var 
platsen i sig som betydde något speciellt? Eller om man under järnåldern återvände specifikt 
till platsen p.g.a. att hällristningar och skeppssättningarna lockade människorna dit (Wehlin 
2014: 514).  
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3. Presentation av material 

Enligt Göran Burenhult dateras de äldsta skeppssättningarna till äldre bronsåldern, där de 
flesta som påträffats har varit övertäckt av stenrösen eller högar. Gravläggningstraditionen 
tilltog speciellt på Gotland, med 412 kända skeppssättningar från brons- och järnålder. Under 
den yngre bronsåldern så ville man visa upp skeppssättningarna för allmänheten, då man lät 
dem ligga öppet istället för att täcka över dem med sten eller jord. Under Folkvandrings- och 
Vendeltiden så återkom traditionen att täcka över monumenten, inte förrän på Vikingatiden 
som man lät resa stenarna återigen synliga, fast nu som ensamstående monument (Burenhult 
1999: 75; Wehlin 2013: 144). Variationen på hur skeppssättningarna behandlades och 
användes under den här perioden kan säkerligen bero på den religiösa och sociala funktionen 
som samhället krävde. Wehlin (2013) redovisar att ca 35% av Gotlands skeppssättningar kan 
relateras till runda stensättningar och/eller rösen (Burenhult 1999: 75; Wehlin 2013: 144). 
Wehlin (2014) menar på att traditionen att konstruera skeppssättningar pågick under perioden 
1100–700 f.Kr, medan Stenberger (1979) menar på att den gravformen framkom ca 800–400 
f.Kr. (Stenberger 1979: 258; Wehlin 2014: 513).  

Wehlin skriver i början av sin avhandling att Gotland har en markant koncentration av 
skeppssättningar, och att dessa monument är resta från samma period som de flesta 
bronsföremål i regionen (Wehlin 2013: 1) vilka generellt dateras till yngre bronsålder. Wehlin 
påpekar även att Gotland har den största koncentrationen av skeppssättningar från 
bronsåldern. Monumenten har undersökts och behandlats i flera arkeologiska forskningsverk 
(Wehlin 2013: 13). I det här kapitlet kommer det att framföras två skeppssättningslokaler från 
Gotland och tre sådana lokaler från södra Sverige.  

3.1. Alskog 

3.1.1. Den norra skeppssättningen 

År 2003 påbörjades en undersökning av ett gravfält i Alskog med RAÄ nummer 62:1, då man 
studerade den norra av de två registrerade skeppssättningarna på palatsen. Monumentets 
storlek mättes till 16 x 2,5 meter. Skeppssättningen hade en riktning på VNV-ÖSÖ. Under 
torvlagret och det övre humusskiktet framkom en stenpackning som fyllde monumentet. I 
monumentet hittades, ca 98 g keramikskärvor, endast enstaka benfragment, enstaka 
flintavslag och 268 g möjlig lerklining. Anläggningen daterades till 1220–970 f.Kr. d.v.s. 
övergången mellan äldre och yngre bronsålder, det saknades även spår av en gravläggning 
(Runesson & Melander 2015: 15–18; FMIS Alskog 62:1).  

3.1.2. Den södra skeppssättningen 

År 2004 undersöktes den södra skeppssättningen, den var tydligast i stävarna och hade en 
storlek på 15 x 2,5 meter. Riktningen på monumentet är VNV-ÖSÖ. Dessa ligger bredvid 
varandra och i samma riktning. I mitten av monumentet hittades en fragmenterad urna, med 
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brända ben i. Det kremerade benmaterialet var fragmenterat, så en könsbedömning var 
omöjlig, men åldern har estimerats till en ung vuxen individ någonstans mellan 20 och 40 år 
gammal. Bedömningen grundades på att sagitalsuturen i kraniet ännu inte var helt hopväxt. 
Endast humana rester hittades i skeppet. Övriga fynd var 1,5 kg kvartsbitar, 250 g flintavslag, 
kol och spridda små keramikskärvor, sammanlagt vägde keramiken 509 g. En urna med 
brända ben hittades under stenpackningen i mitten av skeppet. Anläggningen dateras till 700–
540 f.Kr. d.v.s. yngre bronsålder (Runesson & Melander 2015: 19–24; FMIS Alskog 62:1). 

3.2. Rute 

Fornlämningen nr 77 bestod av 6 stycken skeppssättningar, varav anläggning 1–4 låg på den 
norra sidan av en väg vid fastigheten Tjautstomt 1:1 och anläggning 5–6 låg intill vägens 
södra sida på Fardume 1:57. Gravarna var till största delen täckta av buskar, tallar och ris. 
Innan avtorvningen var det endast de största/högsta kantstenarna som kunde ses ovan jord. 
Gropar och uppslängda stenar tyder på att anläggningarna har fallit offer för gravplundring 
och skadegörelse. Monumenten vara alla i stort sätt orienterad åt samma håll, ONO-VSV. 
Nära vägens norra kant låg anläggning 1 och 4 stäv mot stäv, eller att dem delade samma 
stävsten. Norr om dessa låg även anläggning 2 och 3 som också var de minsta 
skeppssättningarna i lokalen. Söder om vägen låg anläggningarna 5 och 6, dessa tillsammans 
med anläggning 2 hade en mer NO-SV orientering (Pettersson 1982: 16–21).  

3.2.1. Anläggning 1 

Skeppssättningen hade en storlek på 9,0 x 3,5 meter, stenarna som utgjorde monumentet var 
placerade på relativt jämt avstånd från varandra, både relingarna och stävarna. En 
kalkstenskista var placerad innanför den östra stäven (Pettersson 1982: 21), i den södra änden 
fanns även där vad som antyddes vara resterna av en kistliknande konstruktion. Stävarnas 
konstruktion bestod av olika karaktär, den östra (aktern) bildades utav en triangulär 
stenformation, det fanns viss mörkfärgning inom triangeln. Troligen hade den västra stäven en 
klarare uppbyggnad, men p.g.a. förstörelse kunde det inte konstruktionen bedömas till fullo. I 
botten av den västra stäven fanns det en viss mörkfärgning. Fler mörkfärgningar kunde finnas 
inom skeppssättningen. Stenläggningen var skadad på flera ställen, i mitten av skeppet och i 
den östra delen fanns där plundringsgropar. I skeppet hittades brända ben, spridda eller i 
koncentrationer, över stora delar av konstruktionen, mest hittades i mitten av skeppet. Det 
konstaterades att åtminstone två separata deponeringar av brända ben hade skett, man hittade 
även kol under brandlagret. I en av plundringsgroparna hittades en spiralskiva av brons och ett 
bronsfragment. En kista utgjord av kalkstenhällar påfanns nedgrävd i skeppets akter som var 
täckt av en flat häll. I denna kista hittades en husurna innehållande en rakkniv, en 
dubbelknapp, en pincett samt brända ben (Pettersson 1982: 30–47, 98–99). 0,60 meter utanför 
anläggningen fanns det en liten stensamling som var rund i formen, uppbyggd av gråstenar 
med storleken 0,05–0,15 som låg i en grop på ett ca 0,25 meter djup. Förutom stenen fanns 
mörkfärgad jord i fyllningen och konstruktionen hade en diameter på ca 0,60 meter 
(Pettersson 1982: 54).  

3.2.2. Anläggning 2 

Skeppssättningen blev mätt till 2,20 x 1,40 meter. Relingarna bestod av kantställda 
kalkstenshällar, den norra relingslinjen var ”uppbruten” eller förstörd, där endast två stenars 
”bottnar/rötter” fanns kvar. Gruset hade en lätt ”mörkfärgning” som antydde vart resten av 
stenarna hade stått. Kalk- och gråsten fungerade som stöd för vissa av relingens hällar. 
Stödstenarna för de kantställde stävarna var något kraftigare än de som stödde relingen. Den 
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västra stäven var något mer avsmalnad än den östra, vilket kan bero på tryck på eller 
förflyttning av stenarna. De avvikande stenarna hade en symmetrisk formation, vilket tyder på 
en medveten konstruktion. Även den här graven var plundrad och hade en djup grop i mitten 
av konstruktionen, där mindre kantställda flisor påträffades som påminde om en 
kistkonstruktion. Keramik samt brända ben hittades i gropen såväl som uppfört sedan tidigare 
från gropen, mest mot nordost. Utanför skeppets västra del fanns det brända ben och keramik i 
två områden (dessa kunde inte bestämmas helt säkert till någon anläggning). Vid senare 
genomgång av dessa fynd så tordes vissa ha tillhört anläggning 2 (Pettersson 1982: 47–50).   

3.2.3. Anläggning 3 

Skeppssättningen var 3,40 x 2,10 meter stor, relingarna utgjordes av kantställda 
kalkstenshällar. Monumentets stävar var tvärställda och ca 0,20 meter av hällarna var synlig 
ovan gruset. Relingarna stöttades av mindre gråstenar och den västra stävstenen stödde sig på 
en stadig kalkstenshäll. Som anläggning 2 så var hela den norra relingen bortriven, förutom en 
sten, var resten av hällarna hade stått kunde utgöras av mindre mörkfärgningar i gruset. Det 
fanns två stycken plundringsgropar, en strax söder om den mittersta punkten av graven och en 
i den västra sidan. Den mittersta gropen innehöll brända ben och en del keramik samt några 
kalkflisor, dessa flisor har antagligen varit placerad runt benbehållaren. Den västra gropen 
innehöll även den brända ben, men skillnaden här var att det inte fanns några spår alls av 
någon kista. Vissa brända ben tolkades som uppkastat via plundringen av graven. Några 
krukskärvor låg ganska ytligt i den västra delen av skeppet, dessa har fått benämningen F7 
och anses vara av samma kärl som hittats i anläggning 4A med benämningen F11 (Pettersson 
1982: 48–53).  

3.2.4. Anläggning 4 

Skeppssättningen hade en storlek på 5,50 x 2,25 meter, den var mycket svårt skadad och 
plundrad. Skeppets relingar bestod endast av en sträcka på 2,50 meter i nordöstra delen samt 
en sten i den sydöstra delen, relingen hade utgjorts av nedgrävda kalkstenshällar som pekade 
lätt utåt. En rekonstruktion av relingarna kunde ske p.g.a. kvarliggande stödstenar. Den östra 
stäven anses ha varit delad gemensamt med anläggning 1:s förstäv, på platsen för den västra 
stäven så fanns det två liggande, stora men avlånga gråstenar, dessa tros eventuellt ha varit 
resta en gång i tiden. En antydan till avsmalnande och indragning fanns på den östra delen, 
såsom anläggning 2 hade i sin västra del. I graven hittades brända ben i mittersta delen samt i 
den östra delen av monumentet. Anläggning 4A var en liten rektangulär stensamling, belägen 
strax väst om mitten och utanför den påstådda norra relingen. I 4A påfanns inte några 
artefakter förutom den krukskärva (F11) som kom från anläggning 3 (Pettersson 1982: 53–
57).    

3.2.5. Anläggning 5 

Skeppssättningen var ca 4,0 x 2,30 meter i storleken, skeppets reling bestod av kantställda 
kalkstenshällar som lätt lutade utåt. Dessa kalkstenshällar hade stödstenar både på insidan av 
monumentet och utsidan. I den norra relingen saknades en hällsten helt och hållet, medan en 
var skadad/avbruten. Den östra delen var helt förstörd, vilket kan bero på både plundring och 
den tall som växt på platsen där stävstenen troligen har varit placerad. Den västra stävstenen 
var ställd på tvären och ansågs vara delad med anläggning 6. Kalkstenspackningen hade blivit 
uppriven i mitten av monumentet och den östra delen. Ovanpå kalkstenen var skeppet fyllt 
med grus, som var tjockare ut mot stävarna, samt några stenar som kastats upp från mitten 
gropen. En aning öster om skeppets mitt fanns det en bevarad kalkstens kista, djupt ner i 
marken. Storleken på kistan var 0,70 x 0,55 meter och fanns orienterad nordväst-sydöst, en 
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aning mer dragen mot nord-syd än själva skeppet den låg inom. På botten av kistan fann man 
tre stycken husurnor, något fragmentariska, de tjänade som behållare åt brända ben. Brända 
ben kunde även hittas runtomkring kistan, ganska spritt. Det framkom även keramik på västra 
sidan av kistan. Utanför skeppssättningens sydvästra del fanns det även där brända ben, samt 
obearbetad flinta av dålig kvalité. Anläggning 5A var en mindre stensamling med en 
orientering på NNV-SSO (Pettersson 1982: 54–70).  

3.2.6. Anläggning 6 

Var resterna av en skeppssättning som hade en haft en storlek på 2,90 x 1,50 meter. Här 
bestod endast en hel kalkstenshäll av relingarna, delar av den sten som stått bredvid den samt 
stäven som delades med anläggning 5. Rekonstruktionen kunde ändå slutföras på detta 
monument, p.g.a. mörkfärgningarna i nedgrävningar där relingen gått plus ett antal 
kvarstående stödstenar. I skeppets mitt, aningen mot väst stod en fragmentarisk kista, 
fyrkantigt formad med en storlek på 0,35 x 0,35 meter, bottenhällen fanns fortfarande intakt. 
Kistans riktning var nord-sydlig, vilket inte sammanfaller med resten av skeppet. Innehållet i 
kistan var brända ben och några krukskärvor, utanför kistan hittades brända ben samt en 
rektangulär stenkonstruktion, anläggning 6. Nordväst om anläggning 6 fanns ännu en liten 
rundad stensamling (Pettersson 1982: 64–84).       

3.3. Ljungby 

De två tidigare skeppssättningslokalerna har varit från ön Gotland. Ljungbys 
skeppssättningslokal ligger i Hallands län och har beteckningen ”Fornlämning 87”. Till den 
här fornlämningen tillhör ett närmast runt röse på 18 meter i diameter, en skeppssättning samt 
två urnegravar i röset som anses vara sekundärgravar.  

3.3.1. Anläggning 1 

Anläggning 1 beskrivs som en skeppsformad stensättning som var belägen strax söder om 
rösets centrum och intill den största jordfasta stenen. Monumentet var 4,7 x 1,8 meter i 
storleken och hade en orientering på VNV-OSO. Skeppets stävar utgjordes av en avlång 
stående sten i öster och en stående häll i väster. Relingen bestod utav både liggande och resta 
hällar, vanliga gråstenar samt kantiga/rektangulära stenar. Inom skeppssättningen fanns det 
två stycken resta stenar, som båda markerade varsin koncentration av brända ben samt 
keramik, möjligt att det var två urnegravar, men det fanns för lite att grunda den tanken på i 
materialet. Den osteologiska analysen pekar på att det skulle vara ben från en och samma 
individ. En bronskniv hittades strax utanför relingen i NV, inte långt ifrån graven (Artelius et 
al 1994: 87). 

3.4. Vinäs 

Vid Vinäs i Västra Eds socken i Tjust grävdes en skeppssättningslokal ut av Harald Hansson 
(1936). Det var grosshandlare E. Milton som anmälde lokalen till riksantikvarieämbetet år 
1933 och själva undersökningen genomfördes år 1934. Avsikten med utgrävningen vid Vinäs 
var att komplettera det resultat man fått från undersökningen vid Hjortekrog (Hansson 1936: 
331). Både Hjortekrog och Vinäs innehöll gravtyperna stora rösen, fyrsidiga fyllda 
stensättningar, skeppsformade fyllda stensättningar (eller skeppssättningar) och runda fyllda 
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stensättningar. Skeppssättningarna från Vinäs och Hjortekrog har 
en längd på runt 4–8 meter, (Hansson 1936: 333) vilket gör att en 
säker längd på skeppet i Vinäs blir problematiskt att bedöma. 
Informationen som getts via ”Blankaholmsseminariet år 2010” av 
Goldhahn (2011) kommer att användas som den enda källa för 
storleken på monumentet i Vinäs. En undersökning i lokalen 
Vinäs utfärdades, där det undersöktes 2 stycken fyrsidiga, en 
båt/skeppsformig och en rund stensättning. I en av de fyrsidiga 
stensättningarna hittades vad som bedömts till två urnor med 
brända och obrända ben (Hansson 1936: 335).  

3.4.1. Skeppssättningen 

Orienteringen på monumentet utifrån kartan som Hansson 
illustrerat, ser ut att vara VNV-ÖSÖ (Figur 4). Stensättningen såg 
båtformig ut från början, innan torv blev avlägsnat redovisar 
Hansson. Det blev ett mer problematiskt utseende på graven efter 
att torven kommit av. Hansson förklarar att konstruktionen 
fortfarande helt klart är spetsoval med en stävsten som tydligt är 
markerad p.g.a. sin storlek, medan den andra stäven är mer 
problematisk beroende på närvaron av 4 stycken stenar, som 
Hansson påpekar skulle kunna tillhöra graven. Men det var endast 
tydligt att en sten var rest av människohand. Beteckningen skepp 
låter han få stå kvar eftersom det finns likheter till skeppen ifrån 
Hjortekrog. I mitten av graven hittades en sönderfallen urna, med 
fynd av ben både brända och obrända samt en bronsnål med en 
avbruten ögla, vilken stod i fin sand på en häll 0,4 meter under 
marken. Runt urnan fanns en ring med små stenar (Hansson 1936: 
332, 335–336).  

3.5. Lugnaro 

En utgrävning i södra Halland gjordes år 1926 av Folke Hansen, där fornlämningen med RAÄ 
nr Hasslöv 3:1 undersöktes. Det var en hög som låg på Lugnaro Torp, som kom att kallas för 
Lugnarohögen. Högen var 15 meter i diameter och 2,2 meter hög. Efter undersökningen och 
framtagandet av den skeppssättning som låg under högen samt ett röse, så uppfördes en kupol 
av betong över monumentet (se Figur 5) och kopior av fynden från graven placerades där. 
Högen placerades åter på kupolen för att bevara den naturliga fornlämningsmiljön. En 
öppning in till graven placerades vid skeppets östra stäv. Fynd i högen var två stycken 
sekundärgravar, som båda undersöktes 1927 av V. Ewald. En av dessa låg nära högens yta 
som daterats till yngre bronsålder, innehållande brända ben och en urna. Den andra fanns i 
högens södra kant i en stenkista med brända ben, en bronskniv samt en syl med en del av 
träskaftet bevarat och en ”dubbelknapp” av brons (FMIS Hasslöv 3:1).  

Figur 4 Hanssons karta över 
Vinäs gravfältet. Nr 15 är 
skeppssättningen som 
undersöktes 1936. 14, 15 samt 
17 ifyllt för klarare syn. 
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3.5.1. Skeppssättningen 

Skeppssättningen från RAÄ Hasslöv 3:1 är 
känd som Lugnaroskeppet och befinner sig i 
Hasslövs socken. Hansen grävde ut en stor 
gravhög som var 3,75 meter hög och hade en 
diameter på 16,75 meter i diameter, den 
täckte ett stenröse som låg över en 8 meter 
lång och 2 meter bred skeppssättning med 
orienteringen Ö-V. På dåtidens marknivå 
inom skeppets stenar låg ett ytterst tunt 
brandlager med brända ben och det fanns en 
stenkista på skeppets södra långsida, kistan 
innehöll ett antal bronsföremål och ett 
lerkärl/urna. Kistan bestod av ett par 
kantställda små stenhällar. Mellan urnan och 
stenhällarna fanns en samling brända ben. Föremålen i urnan bestod av en pincett, en syl och 
en miniatyr av ett så kallat antennsvärd (en dolk) varav alla blivit säkert daterade till yngre 
bronsålder. Sannolikt var individen i graven en man och skeppet var en hyllning till honom. 
Upphöjningen i skeppet blir som ett däck och påminner om en skeppssättning, Tjelvars grav 
på Gotland (Stenberger 1979: 260; FMIS Hasslöv 3:1).  

Figur 5 Inuti Lugnarohögen. ArchEllen. CC Licens. Tillgänglig 
2018-05-21. 
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4. Analys & diskussion 

4.1. Skillnad mellan fastlandet och Gotland 

Antalet skeppssättningar är betydligt fler och de är även mindre i storleken på ön Gotland än i Skåne. 

Skåne har större skeppssättningar men färre (Furugård 2011: 24). De skeppssättningar som finns på 

Gotland är i största delen daterade till bronsåldern, de är oftast gravar och är inte så stora. Skoglund 

skriver att om man jämför Gotland med sydvästra Skandinavien, så är fler av Gotlands population 

begravda i skeppssättningar (Skoglund 2008: 394). I Skåne finns det skeppssättningar som dateras till 

bronsålder, men de är färre än antalet järnålders monument. Skånes monument är färre än de 

monument som är belägna på Gotland och med en längd på 10 meter upp till 80 meter är de generellt 

större. Den stora skillnaden mellan bronsålderns monument och järnålderns är storleken, järnålderns 

stora monument anses ofta vara ickereligiösa, att de stora ensamstående monumenten kan ha varit en 

representation för makt i samhället, menat att avbilda dåtidens krigsskepp (se kap. 2.2.1.) som tidigare 

tagits upp (Artelius & Nordin 2007: 40; Skoglund 2008: 395; Furugård 2011: 16–17). Här syns en klar 

skillnad mellan södra Sverige och Gotland, men i största grad p.g.a. tidsperioderna monumenten 

kommer ifrån. Antalet skeppssättningar från bronsåldern och järnåldern visar på att 

gravkonstruktionen var mer använd och accepterad under bronsåldern på Gotland medan på fastlandet 

kom dessa monument att uppföras under järnåldern. 

4.1.1. Skeppssättningslokalernas komparativa analys 

Monumentet i Lugnaro var täckt av ett röse samt en hög, och vad som tolkas vara en 
orientering på Ö-V vilket kan ha en felmarginal, det skulle mer kunna vara SV-NÖ eller NV-
SÖ, med brist på tillförlitlig och korrekt dokumentation. Enligt FMIS vet man att ingången i 
kupolen gjordes vid den östra stäven, vilket pekar på en Ö-V orientering, detta skiljer sig inte 
så mycket från Alskogs bägge skepp samt Ljungbys och Vinäs skepp som hade en orientering 
på VNV-ÖSÖ. I Rute så hade de flesta skeppen en orientering på ONO-VSV. Generellt är 
skeppen orienterade i en sydlig riktning, med undantaget för Lugnaro som pekar Ö-V. Det här 
skulle därför kunna konstateras att dem pekar mot det som Wehlin (2013) menade var solens 
högsta punkt, eller åtminstone längs med solens resa. Även det som Bradley & Widholm 
(2007: 32) påpekat, att en SV-NO riktning visar att monumentet är menat att resa i samma 
riktning som solen under midvinterståndet. Det här öppnar upp till vidare diskussion för dessa 
monument, om man kopplar in de närliggande runda monumenten i gravkontexten. Vid två av 
de sex skeppssättningarna från Rute så fann man två rundade stensamlingar i närheten av 
skeppen (Pettersson 1982) Vilket skulle kunna tyda på en mindre version av solsymbolen, 
istället för de stora rösen som generellt finns ihop med skeppssättningar (Wehlin 2013: 144). 
Den skeppssättningslokal som undersöktes i Ljungby, hade ett stort röse intill monumentet, 
som innefattade två urnor i brandgravar. Vinäs lokal innefattade stora rösen och mindre runda 
stensättningar, lokalen i Alskog innehöll däremot två relativt stora närmast runda 
stensättningar intill skeppen och Lugnaroskeppet var övertäckt av både en hög och ett röse. 
Eftersom det har funnits runda stensättningar, stensamlingar och rösen tillhörande skeppen i 
de här fem skeppssättningslokalerna, så pekar det på att skeppets symbol samt cirkeln utgör 
två viktiga delar i gravanläggningarna. Det skulle kunna vara så att meningen bakom denna 
utformning av platserna skulle vara en påminnelse för tidigare färder och utforskningar som 
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Joakim Wehlin föreslår (Wehlin 2013), men även skulle det kunna peka på en symbolisk 
avbildning av skeppet som drar solen. Både skeppssättningarnas riktningar och de runda 
monumenten som ligger i anslutning till dem pekar på att solen/himlakropparna och skeppet 
båda har haft en stor betydelse på platserna. Att skeppssättningen skulle föra den döda 
individen mot skeppet som drog solen, i en symbolisk andlig resa och att det skeppet sedan 
skulle ta med den döda individen till underjorden (Artelius 1996: 18; Bradley & Widholm 
2007: 29–30; Skoglund 2008: 393). Underjorden har tolkats vara under havet, som skeppet 
drar solen under kvällen och natten. Lugnaroskeppet kan istället för att söka solens högsta 
punkt i söder, vara menat att direkt föras med ner i underjorden vid öppningen till 
andevärlden i väst, när skeppet drar ner solen. Ingen av de utvalda skeppssättningarna har haft 
riktningen N-S, så direkt mot solens högsta punkt har nog ingen av monumenten varit menade 
att åka. Kan vara för att under den tiden på dygnet drogs solen av en häst, som Kauls tolkning 
på rakknivarna redovisat (Se kapitel 2.1.1.). Under tiden som hästen drog solen kan 
dödsskeppet ha åkt runt och hämtat upp de döda ur gravarna, och att det var ansett att vara 
under den perioden som hästen drog solen som man hade chansen att föras vidare till 
underjorden. Men spelar det då någon roll om graven var formad som ett skepp eller inte? Jag 
föreslår att skeppet fanns närvarande i lokalerna som en länk till den andliga världen, att 
dödsskeppet kunde ”se” symbolen och hittade de döda själarna. Att sedan skeppet avbildades 
på hällristningar, rakknivar eller som en skeppssättning, hade ingen större betydelse, bara 
skeppssymbolen fanns närvarande på platsen. Att skeppssättningen sedan kunde anses 
innebära en större möjlighet för att inte bli bortglömd vid upphämtningen av dödsskeppet, är 
också möjligt, att därför skeppssättningen är orienterad efter solens färdriktning över himlen 
eller direkt mot solens högsta punkt i söder.   

Skeppens storlek skiljde sig stort i Alskog och de andra fyra skeppssättningslokalerna som 
valdes ut för analysen. Rute hade fler skeppssättningar än Alskog men de var mindre i storlek 
och vissa av dem delade stävstenar. Medan Alskogs skepp var större men färre, men det var 
även endast ett av Alskogs två skepp som stämde in på kriterierna för gravanläggning, vilket 
är mänskliga kvarlevor. Alskogs monument var störst i undersökning, och var 15 respektive 
16 meter långa. Rutes skepp fungerade alla i någon form som en gravanläggning. Då alla sex 
skeppssättningar från Rute innehöll brända ben, vilket visar på att skeppssättningarna vid Rute 
har alla tjänat som gravar (Pettersson 1982). Till skillnad från de två skeppssättningarna i 
Alskog där endast den södra innehöll en större mängd mänskliga kvarlevor och den norra 
saknade denna typen av fynd, bortsätt från nått enstaka fragmenterat ben, som kan ha fallit dit 
av misstag (Runesson & Melander 2015). De två skeppssättningslokalerna från Gotland är 
inte så olik det skepp som hittades i Ljungby, Halland. Storleken på skeppet är ungefärligt lika 
stort som skeppen ifrån Rute och fynden från gravarna är i stort sett lika som båda lokalerna 
från Gotland. I Ljungbys skeppssättning fanns det en grav, med vad man antagit varit två 
separata deponeringar av brända ben, men att det mest troligt är från samma individ. 
Skeppssättningen från Vinäs, Västra Eds socken, var inte heller en stor avvikelse från 
Gotlands lokaler och Rute. Vinäs skepp är dock för mig inte helt klart, då jag inte hittat från 
Harald Hansons text ”några nya bronsåldersgravar” från 1936, en storlek på monumentet. Mer 
än att den båtformiga stensättningen var mellan 4–8 meter lång och hade ungefär en höjd på 
0,2–0,3 meter. Joakim Goldhahn skriver om Vinäslokalen och nämner att skeppssättningen 
var ca 5 meter lång och 2 meter bred (Goldhahn 2011: 225) han refererar den här 
informationen till sidorna 335–336 i Hanssons verk från 1936, men jag kan inte hitta 
informationen om monumentets storlek på dessa sidor. Det verkar som en pålitlig källa trots 
detta, så om man godtar den längden, så ligger den nära skeppssättningarna i Rute och i 
Ljungby. Lugnaroskeppet i Hallands län, har en storlek som inte är så avvikande från de 
andra, 8 meter långt och 2 meter bred, gör att den är den näst största från lokalerna som valdes 
i den här undersökningen. Lugnaroskeppet ska enligt Stenberger likna Tjelvars grav på 
Gotland (Stenberger 1979: 260). Det som syns i den här jämförelsen är att det inte är så stor 



17 
 

 
 

skillnad på skeppens storlek beroende på vart dem hittats, Gotland eller fastlandet (inte 
järnålderns monument inräknat).  

Fynd i Rute var brända ben, kol och bronsföremål som en spiral, en dubbelknapp, en rakkniv 
och en pincett. I Rute är rakkniven funnen i en kremerad grav, men bilden från rapporten är 
inte så tydlig. Pettersson (1982) förklarar att den var av mycket tunt bronsbleck, bladet var 
uppåtböjt i båda ändarna och skaftet saknades. Det är troligt att fler fynd har tillhört gravarna, 
men p.g.a. gravplundring så är dessa förlorade. I fem av de sex skeppen hittades 9 keramik 
kärl varav 4 stycken husurnor, där alla kärlen tolkats ha fungerat som benbehållare (Pettersson 
1982). De föremål som hittades i Alskog var brända ben, flintavslag, kvartsbitar, kol och en 
stor mängd keramik. I områdets södra skeppssättning hittades en urna som innehöll en mängd 
brända ben (Runesson & Melander 2015). I Ljungbys grav hittades brända ben, kol och strax 
intill graven hittades resterna av en bronskniv (rakkniv). Några husurnor hittades inte i 
skeppssättningen från Ljungby i Hallands län, men keramiken i två koncentrationer av brända 
ben skulle kunna tyda på att det var två urnegravar inom skeppet. Vilket tyder på att dessa tre 
lokaler alla kan ha haft samma begravningstraditioner. Graven i Vinäs tycks haft samma 
begravningstradition som de tidigare nämnda lokalerna, då även här hittades en urna i mitten 
av skeppet, sönderfallen och innehållande brända såväl som obrända ben samt en bronsnål 
som var alldeles för fragmentarisk för klassificering, dock hittades ingen bronskniv på 
platsen. Urnan var omringad av ett antal små klumpstenar, i en form av en ring/cirkel. Vilket 
skulle kunna tolkas som att skeppet och solsymbolen finns i samma konstruktion, istället för 
bredvid varandra. Lugnaroskeppet hade ett ytterst tunt brandlager, med brända ben och en 
stenkista hittades i anslutning till skeppets södra långsida. I kistan hittades en urna, varav i 
urnan hittades föremål av brons, som en pincett, en syl, och en miniatyr av ett antennsvärd 
(bronsdolk). Bronsdolken kan ha fungerat på samma sätt som rakknivarna från de övriga 
lokalerna, som att förbereda den avlidnes kropp innan den skulle upp på bålet.  

4.2. Innebörden hos skeppssättningen 

Som Wehlin redovisar i sin doktorsavhandling från 2013 att det finns 412 kända 
skeppssättningar på Gotland. 35% av dessa skeppssättningar kan relateras till närliggande 
runda stensättningar och/eller rösen. Om man jämför med bronsföremålen från Danmark som 
Wehlin skriver om (Wehlin 2013: 144) – som även Artelius, Skoglund samt Bradley & 
Widholm skriver om via Kauls undersökningar av dessa bronsknivar/rakknivar (Artelius 
1996: 18; Skoglund 2008: 393; Bradley & Widholm 2007: 29–30) – så kan man se att på 
dessa finns även skeppssymbolen avbildad tillsammans med en cirkel. Wehlin påpekar att 
man borde ha detta i åtanke p.g.a. mytologin om solens resa (Wehlin 2013: 144). Wehlin 
framför relationen mellan Gotland, dess skeppssättningar och solens resa, att på ön så kan det 
se ut som att solen stiger upp ur havet i öst, att den sedan följer längs med ön och har sin 
högsta punkt i söder, sedan när solen har rört sig runt ön så kan det se ut som att solen går ner 
i väst, som tidigare tagits upp (se kap 2.1.). Som Bradley och Widholm (2007) skriver så är 
mytologin om solens resa närvarande även på hällristningar, där det ser ut som att solen reser 
från vänster till höger. Dem menar även att om man lever i ett kustlandskap eller ö-landskap 
(som Gotland) så ser det ut som att solen går upp ur samt går ner i havet (Bradley & Widholm 
2007: 32). Vilket bilden av solens resa skulle se ut på Gotland om man riktar blicken söderut 
och ser solens högsta punkt som Wehlin menar. I o med att man bodde på kusten då så kunde 
man ju se den här resan från öst (vänster) till högsta punkten som ser ut att vara söderut 
(mitten av resan) och vidare ner i havet i väst (höger).   

Wehlin redovisar även att de skeppssättningar som han har studerat, i stort sätt så följer 
majoriteten samma riktning som ön Gotland, d.v.s. att skeppen har kompassriktningen nord-
syd till nordost-sydväst med vad – enligt Wehlin – tolkats som en möjlig färdriktning söderut 
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med fören på skeppet, riktat mot solens högsta punkt. Han fortsätter och förklarar att vanligast 
är att den runda stensättningen ligger bakom skeppet eller intill skeppets bakre kant, vilket 
kan tolkas som att skeppet ska dra solen till dess högsta punkt. De skeppssättningar som finns 
längs med kusten kan också representera solens dagliga resa (Wehlin 2013: 157). Att skeppet 
har ansetts vara ett medel till att förflytta solen över himlavalvet är väl den mest kända 
tolkningen, som Kaul myntade (Artelius 1996: 18; Bradley & Widholm 2007: 29–30; 
Skoglund 2008: 393), det är en tolkning som Joakim Wehlin ifrågasätter, han framför istället 
tanken om att det skulle vara en navigeringsteknik som nedtecknats. Att det är solen och 
himlakropparna som visar vägen för sjöfararna (Wehlin 2011: 159). Både den klassiska 
allmänt kända synen som Kaul myntade och Wehlins syn kan båda stämma. Det finns en 
verklighetsbild i det som Wehlin påstår, medan sagorna och föremål stärker Kauls tolkning. 
Åke Ohlmark (Ohlmark i Artelius 1996: 19–20), som tänker likt Wehlin, men istället för 
skeppssättningarna menar han på att hällristningarna var ett sätt att återspegla verkliga 
händelser för sjöfarten, hällristningar visar både skeppet som symbol och solsymbolen. 
Stenberger tänker även han att monumenten/gravarna är resta i sjöfararens minne (Stenberger 
1979: 259) skulle man applicera Wehlins syn på det så kan det ha varit ett ”sjökort” som 
skulle visa vart individen åkte sin sista resa, möjligen även att monumenten visar vilken plats 
individen dog på. Synen som Wehlin (2013) har på skeppssättningarna och de runda 
stensättningarna kan förklara varför inte alla skeppssättningar innehåller mänskliga kvarlevor, 
att dessa var mer konstruerade med betydelsen att memorera färdriktningar. Wehlin stärker 
sina antaganden med att i vissa samhällen som är uppbyggd på muntliga historier så använder 
man materiella ting för att bevara traditioner, det kallas för ”mnemoteknik” (Wehlin 2013: 
159). Dock precis som Ballard skriver så finns skeppet avbildat utan besättning och även i 
vissa fall upp och ned (Ballard et al. 2004: 389) detta tyder mer på att det skulle symbolisera 
det skepp som förde den döda in i livet efter detta. Detta är vad bildstenarnas skeppsmotiv 
även tolkats som med hjälp av tillhörande figurer och motiv (Lindquist 2003: 28; Nylén och 
Lamm 2003: 15–16, 22, 69). Om man använder den tolkningen av skeppssymbolen, så anser 
jag det mest troligt att skeppssättningarna användes av samma anledning, att det avbildade 
dödsskeppet för att få över den avlidne till andra sidan.  

Skeppssättningar som både har fungerat som grav och som saknar kvarlevor av människor, 
skulle kunna innebära att skeppet var en symbol för att visa att det gudomliga var närvarande 
på platsen, istället för att skeppet skulle vara endast en gravkonstruktion. Såsom Artelius 
berättar att C.G. Jungs syn på ritualerna och människorna var, att människan endast behövde 
symbolen för att förstå ritualen (Artelius 1996: 8–9). Det skulle påvisa att skeppssättningar 
hade flera betydelser, precis som Wehlin redovisar i sin text att det forna folket återvände till 
platser med skeppssättningar och hällristningar, och att det kan ses som en mötesplats 
(Wehlin 2014: 514). Skeppssymbolen i stensättningarna och på andra föremål/ytor skulle 
kunna fungera på liknande sett som korset gör för den kristna tron, att det är gudens närvaro i 
kyrkorna. Att det var samlingsplatser för ”församlingen” på den tiden, som Artelius påpekar 
så var skeppet en symbol som förstärkte den gudomliga närvaron (Artelius 1996: 24–25). Här 
kanske man hade sina församlingsmöten och predikan om sin tro och världsbild i närheten av 
sina förfäder och kopplingen till det gudomliga via skeppet.  
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5. Resultat 

Vilken, om någon religiös betydelse och koppling till det gudomliga hade 
skeppssättningarna? Efter denna studie har resultatet visat sig vara att skeppet mest troligt 
haft en religiös koppling och en viktig betydelse för dåtidens människor. Efter analysen av 
skeppssättningarna föreslår jag att de har haft en multifunktionalitet, snarare än att dem endast 
haft en enda speciell betydelse. Att skeppet har fungerat som en symbol för den andliga 
närvaron vid religiösa ritualer, som det kristna korset har symboliserat guds närvaro i 
kyrkorna. Genom olika symboler – som skeppet – så förstod folket innebörden i ritualen, utan 
någon större kunskap om den, oavsett om det var ett skepp inristat på någon häll eller på ett 
föremål, eller om det var i konstruktioner som fanns på platsen som en skeppssättning. Att 
skeppssymbolen har varit nära knutet till dödsskeppet verkar inte vara några tvivel om hos 
någon forskare, men att skeppssättningen hade något med dödsskeppet att göra har 
debatterats. Men ja, tolkningen av att skeppssättningen skulle vara kopplat till dödsskeppet 
anser jag vara mest troligt efter undersökningen, och därför ingår den i min teori om en 
multifunktionalitet hos monumentet. Skeppssättningen kan även ha tjänat som en markör 
tillsammans med andra runda monument, för att inte glömma speciella platser, som att visa 
vart den avlidne hade åkt på sin sista resa innan döden eller möjligtvis vart personen dog. Den 
underförstådda symboliken hos skeppet vid ritualer, att man avbildade dödskeppet och att 
man nedtecknade olika resor/destinationer, ingår alla i min multifunktionalitets teori. 

Fungerade skeppssättningen som en symbol så att dödsskeppet kunde lokalisera den 
avlidne individen i graven? Hade monumentets orientering någon betydelse för detta? 
Att skeppet fungerade som länken till dödsskeppet – så att själen inte skulle glömmas på 
jorden – skulle kunna tolkas via skeppssättningarnas orientering, som följer solens resa eller 
att dem var riktade direkt mot solens position för olika tider på dygnet. I Kauls tolkning om 
solens resa så drogs solen av en häst när den stod som högst på himlen, i norra hemisfären kan 
det se ut som att solen befinner sig söderut under dess högsta position. Det kan vara 
anledningen bakom placeringen och riktningen på de flesta skeppssättningar som generellt 
riktats något söderut. Men vissa skeppssättningar har orienteringen Ö-V, vilket kan innebära 
att folket försökte få den avlidne individen ombord på dödskeppet precis innan passagen till 
dödsriket (den sista chansen). Tiden som solen dras av hästen, kan tolkas vara den tid som 
dödsskeppet åker omkring och hämtar upp de döda. Om då skeppssättningen är riktad mot 
söder så föreslår jag att man riktade fören mot solens högsta punkt – eller åtminstone åt den 
riktningen som solen skulle dras av hästen – för att den döde skulle få en säker plats ombord 
skeppet samt en säker resa över till dödsriket. Detta kan ha utförts p.g.a. att folket var 
vidskepliga och inte ville att den avlidne skulle glömmas kvar i graven. Om skeppet som drog 
ner solen till dödsriket kunde passera över till andevärlden, så skulle det säkerligen kunna ta 
med sig de döda i sin passage över, vilket kan ha varit anledningen bakom konstruktionen av 
dessa gravar. Skeppssättningen hade därför en viktig roll för den sista resan som den avlidne 
skulle göra med hjälp av den religiösa symbolen, symbolens länk till andevärlden och 
dödsskeppet så blev resan säkrad.  

Finns det några likheter/skillnader på skeppssättningarna på fastlandet och från 
Gotland? Det fanns inte någon större skillnad på monumenten/gravarna på Gotland och södra 
Sverige, de delar snarare flera likheter med varandra, d.v.s. om man jämför de skepp och dess 
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innehåll som undersökts i den här uppsatsen. Storleken varierar lite på dessa 
bronsåldersmonument men det är inte en så stor skillnad som jag trodde det skulle vara. Min 
utgångspunkt var att skeppssättningarna på fastlandet skulle vara mycket större och längre än 
de på Gotland, men det visade sig att av de skeppen som valdes ut till undersökningen, så 
fanns det längsta skeppet på Gotland i Alskog. Bronsföremål fanns i vissa gravar både på 
Gotland och på fastlandet, det var nästan aldrig liknande bronsföremål, förutom t.ex. 
rakknivar eller någon form av dolk, som hittades i alla lokaler förutom Alskogs och Vinäs. I 
alla skepp från de olika lokalerna – förutom ett skepp i Rute – hittades urnor/keramik kärl 
som tolkats som behållare för brända ben. Vilket visar på att man hade samma tradition för 
begravningen på fastlandet som man hade på Gotland. Orienteringen på skeppen var ungefär 
lika på Gotland som fastlandet, med undantaget Lugnaroskeppet, som var riktad Ö-V, medan 
de andra skeppen var riktade VNV-ÖSÖ (Alskog, Ljungby och Vinäs) och ONO-VSV (Rute). 
Likheterna på konstruktionen av monumentet/graven mellan de olika lokalerna visar att en 
möjlig kommunikation mellan ö och fastland fanns, att Gotland hade samma religiösa tankar 
och att båda parter inspirerade varandra.   
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6. Sammanfattning 

Skeppet har varit en viktig symbol i det forntida nordiska samhället, inte minst på öar och i ett 
kustlandskap. På t.ex. Gotland så kan man se solen gå upp i öst (ser ut som vänster), solen har 
sin högsta punkt i söder och när solen rundat ön så går den ner i väst (ser ut som höger). En 
tolkning har gjorts av Flemming Kaul på bronsföremål som rakknivar där skeppet och solen 
avbildats, då solens resa har olika djur och skeppet inblandat i historien. När solen stod som 
högst på himlen så drogs den av en häst, sedan mot kvällen och på morgonen drogs den av ett 
skepp, ackompanjerat av ormar och fiskar. Under natten gick solen från höger (i underjorden) 
och upp på morgonen i vänster. Det är då inte helt oförståeligt om det forntida folket trodde 
att solen gick ner under havet när det blev natt, då dem såg den stiga och gå ner i horisonten. 
Skeppet har avbildats på fler föremål än bronsföremål, nämligen hällristningar, bildstenar och 
runstenar samt i gravkonstruktioner såsom skeppsformade gravar. På bildstenar så har den 
vanligaste tolkningen av skeppet – i scener tillsammans med en kvinna som håller ett 
dryckeshorn – tolkats som dödsskeppet som för den avlidne till Valhall och möts av en 
Valkyria, om dessutom hästen som individen rider in på har åtta ben, så tolkas den som Odens 
häst Sleipner. Genom arkeologiska undersökningar så har det visats att lokaler med 
skeppssättningar och hällristningar har återanvänts och inte förstörts. Detta kan vara ett tecken 
på att man hade mötesplatser på dessa områden, och att skeppen inte bara var en dödssymbol, 
utan en symbol som visade människor vilka ritualer som utfärdades, så att alla kunde vara 
med utan en djupare förståelse för ritualen.   

Skeppssättningen är en gravkonstruktion som uppstod under bronsåldern och fortsatte in i 
järnåldern. På Gotland var den här gravläggningstraditionen mest använd under bronsåldern, 
med öns närmare 412 skeppssättningar, räknas Gotland som den största koncentrationen av 
monumenten. Det finns många likheter mellan Gotlands skeppssättningar och fastlandets, i 
alla fall de som valdes att analysera i den här uppsatsen. Storleken skiftade inte så mycket och 
inte heller fynden i gravarna. T.om. likheter i vilka konstruktioner som fanns runtomkring 
skeppen. Jag föreslår att skeppssättningarna hade en multifunktionalitet, att det fungerade som 
en symbol för den andliga närvaron (precis som korset i kristna kyrkor), d.v.s. att människor 
förstod innebörden av vad som pågick utan att behöva förstå hur ritualer gick till. Sedan att 
det fungerade som en länk till andevärlden och dödsskeppet, att konstruktionens orientering 
spelade in en viktig roll i individens sista resa. Till sist så utformade skeppssymbolen och 
ringen (solen) en navigeringsteknik, för att inte glömma upptäckter och resor.  
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