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Abstract 
 
Anders Gustavsson Avdelningen för arkeologi och osteologi på Högskolan på Gotland. Gravar i 
Stenskepp - Osteologisk analys av benmaterial från skeppssättningar på Gotland. 
Burials in Stone ships - An osteological analysis of burnt and unburnt bones from stone ship 
settings on the island of Gotland. 
 
In this study bone material from six stone ship settings and a total of seven deposits of bones from 
two sites on the island of Gotland have been analyzed. Four ship settings from the burial site at 
Gålrum in Alskog parish and two from Tängelgårda in Lärbro parish. The ships contained both 
cremated remains and inhumations.  Human remains were identified in five of the analyzed ship 
settings and a minimum of six individuals was identified in total.  Animals were found in three of 
the ship settings, where one of them contained only the burned remains of a dog. Two of the ships 
contained inhumations, one in Gålrum and one in Tängelgårda. The one from Gålrum was 
determined to 17-19 years of age but of undetermined sex. The inhumation from Tängelgårda was 
determined to a male of 35-64 years of age.  Of the cremated remains none could be determined 
to sex but all were determined as adult individuals. The temperature that the cremated bones had 
been exposed to during the cremation was similar between the different ship settings, with one 
exception which had been exposed to a slightly higher temperature. 
 
The results of the material have also been compared with those of other osteological analysis from 
ship settings on Gotland. The interpretation of this has been that the amount of bone and the 
number of individuals that has been buried in stone ship settings vary from different sites. Some 
ship settings have contained several burials and have been interpreted as family graves (Pettersson 
1982) which do not fit with the results from this analysis where all the ship settings contained a 
maximum of one or two human individuals, so the results from the ship settings on Gålrum and 
Tängelgårda differ from earlier interpretations of ship settings on Gotland. 
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1. Inledning 
Skeppssättningar är stenmonument som ofta innehåller gravar. På Gotland tycks dessa ha varit i 
bruk från yngre bronsålder fram tills äldre järnålder och finns i flera olika typer och storlekar. På 
Gotland finns 388 registrerade skeppssättningar varav 87 har undersökts arkeologiskt (Wehlin 
2009:1-4). Under yngre bronsålder på Gotland var brandgravskicket den vanligaste formen av 
begravningar. Under förromersk järnålder återgick man till jordad begravning, vilket skiljer sig från 
fastlandet där brandgravskicket fortsatte även under förromersk järnålder (Lynnerup m fl. 
2008:391) 
 
Skeppssättningar på Gotland kan delas in i fyra olika typer där Typ 1 är relativt små skepp, dvs. 6-10 
m långa och 2-4 m breda och består av relativt stora och glest ställda stenar och innehåller ibland 
begravningar som kan bestå av både kremerade och obrända ben. Typ 2 utgör skepp av mindre 
stenar tätt placerade nära varandra och innehåller ibland kremerade gravar. Typ 3 är skepp 
formade av större stenar i aktern och fören på skeppet och mindre stenar längs mitten och är 
vanligtvis längre än typ 1 och 2. Typ 3 innehåller vanligtvis inga gravar utan endast enstaka fynd av 
ben och flinta. Typ 4 är skepp formade av resta kalkstenar eller flisor som placerats under jorden 
och innehåller ibland flera kremerade gravar där även husurnor har påträffats (Hansson 1927:63, 
Wehlin 2009: 2-3, 8-12).  
 
De osteologiska analyserna som ligger till grund för denna uppsats är efterfrågad av doktorand 
Joakim Wehlin vid Högskolan på Gotland som forskar om gotländska skeppssättningar. Resultatet 
från de osteologiska analyserna kommer att användas i hans doktorsavhandling med arbetsnamnet 
”Beyond Borders of the Baltic Sea”. Det analyserade benmaterialen kommer från skeppssättningar 
från två lokaler på Gotland, Alskog och Lärbro socken, och består av både brända och obrända ben 
med varierande bevaringsgrad. Det osteologiska materialet från dessa skeppssättningar har inte 
tidigare analyserats.  
 

2. Syfte och Frågeställning 
 
Syfte 
Syftet med den här undersökningen är att genom osteologiska analyser se vilka som begravdes i de 
olika skeppssättningarna, om det förekommer rester av djur tillsammans med det humana 
materialet samt att se om det finns skillnader mellan resultaten för de olika anläggningarna. Vidare 
syfte är att se om de kremerade individerna har blivit begravda i fler än en skeppssättning, dvs. om 
en medveten uppdelning av skeletten har skett. För att besvara dessa frågor har flera osteologiska 
metoder applicerats på skelettmaterialet rörande art, kön, ålder, MIND (en beräkning av minsta 
individantal), sjukliga förändringar samt förbränningsgrad.  Tolkningar till varför det påträffats både 
brända och obrända ben i skeppssättningarna kommer också att beröras.   
 
Resultaten kommer sedan att jämföras med resultat från andra osteologiska analyser av 
benmaterial från skeppssättningar, främst med de utförda av Eifert (2009) på bl.a. ben från 
skeppssättningar från samma lokal som denna uppsats behandlar.   
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Frågeställning: 

• Vilka resultat ger de osteologiska analyserna rörande kön, ålder, MIND, kroppslängd, 
sjukliga förändringar och förbränningsgrad? Finns det rester efter djur i anläggningarna?  

• Finns det skillnader mellan de olika anläggningarna och i sådana fall vilka?  
• Kan man se spår efter en medveten uppdelning av skeletten mellan de olika 

skeppssättningarna? 
• Skiljer sig resultaten från andra osteologiska analyser av benmaterial från skeppssättningar? 

 

3. Avgränsning 
Avgränsningen som gjorts gäller främst antalet skeppssättningar som inkluderas i denna uppsats. 
Antalet bestämdes utifrån den tid som fanns för analysarbete samt skrivande av uppsatsen. En 
ytterligare avgränsning har gjorts då analyser av ben från skeppssättningar från andra platser än 
Gotland inte ingår i denna studie.  
 

4. Tidigare forskning 
Som redan nämnts har 87 skeppssättningar på Gotland grävts ut arkeologiskt, de tidigaste 
utgrävningarna utfördes i slutet av 1800-talet av bland annat Sigge Ulfsparre och Gabriel Gustafson 
(Hansson 1927:67-70). Harald Hansson och Bror Schnittger gjorde under början av 1900-talet en 
rad utgrävningar av olika skeppssättningar på Gotland. Hansson delade också vid den här tiden in 
skeppssättningar i de olika typer som nämnts tidigare, utefter form och storlek (Hansson 1927:72-
85). Utgrävningar som utförts under senare tid är gjorda av bland annat Gerdin 1965 och 1973-74, 
Grimlund-Manneke 1966-67, Englund 1977, Pettersson 1982, Hallin 2004 och Martinsson-Wallin 
och Wehlin 2010 (Gerdin 1979, Grimlund-Manneke 1979, Englund 1979, Pettersson 1982, Hallin 
2004, Martinsson-Wallin 2010). 
 
Begravningsformerna i de olika skeppssättningarna har varierat från urnebegravningar, och 
husurnor till skelettbegravningar där benen legat i en hällkista eller endast i jord. Gravar har 
påträffats i mitten av skeppen och urnor har ibland påträffats mellan stenarna i relingen på 
skeppet. Gravgåvor har ibland funnits med bland människobenen och ibland inte. I vissa andra 
skepp har inga fynd alls eller endast få fynd påträffats. 
 
Ben från totalt 18 skeppssättningar på Gotland har analyserats osteologiskt före föreliggande 
uppsats, av Sigvallius 1982, 1998 och 1999, Vretemark 2003-04, Malmborg 2004, Blücher 2005 och 
Eifert 2009 (Sigvallius 1982, Zerpe 1999, Zerpe 2002, Vretemark 2007, Hallin 2004, Blücher 2005, 
Eifert 2009). De osteologiska analyserna som utfördes av Sigvallius 1982 var på ben från sex 
skeppssättningar i Rute på Gotland. Dessa visade att minst 20 individer blivit gravlagda i dessa 
skepp, med som mest sju gravar i det största av skeppen. Analyserna visade att både män, kvinnor 
och unga personer blivit gravlagda i skeppen varpå det tolkades att det rörde sig om familjegravar 
(Pettersson 1982:112). 1998 analyserade Sigvallius ben från en skeppssättning i Lärbro socken på 
Gotland där 869 g ben påträffades och identifierades tillhöra en vuxen människa, även ben från 
får/get påträffades i denna anläggning (Zerpe 1999:22). Under analysen 1999 analyserade 
Sigvallius ben från ytterligare en skeppssättning i Väte socken på Gotland där en brandgrav samt en 
bålplats påträffades. Sammanlagt påträffades 850 g brända ben i denna skeppssättning och 
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resultaten från den osteologiska analysen visade att den gravlagde var en vuxen man (Zerpe 
2002:19). 
 
Vretemark analyserade 2003 och 2004 ben från en skeppsssättning i Liffride i Lärbro socken där 
totalt 136 g brända ben från en vuxen människa påträffades i en husurna (Vretemark 2007:283). 
 
Den analys som Malmborg utförde 2004 rörde en samling ben från mitten av en skeppssättning i 
Alskog socken där 36 g brända människoben identifierades (Hallin 2004:5).  
 
Blücher analyserade 2005 ben som påträffades i en husurna i en skeppssättning i Ansarve, Tofta 
socken på Gotland. Husurnan innehöll 944 g brända ben som identifierades till en vuxen människa, 
troligtvis man (Blücher 2005:21ff).   
 
Eifert analyserade 2009 benmaterial från sju skeppssättningar från olika lokaler på Gotland, bland 
annat från Tofta, Lau, Bäl, Levide och Alskog för sin kandidatuppsats i osteologi (Eifert 2009). Hon 
påträffade ben från människa i samtliga anläggningar där en eller två individer kunde identifieras i 
varje anläggning, både vuxna och yngre personer. Hon fann också ben från djur såsom hund, får, ko 
och säl. 
 

5. Material 
Det benmaterial som analyserats i den här studien kommer från sex skeppssättningar med 
sammanlagt sju anläggningar med ben. Dessa är fyra skeppssättningar från Gålrumgravfältet och 
två skeppssättningar från Tängelgårda, se nedan. 
 

Gotland, Alskog sn. RAÄ 9:1 (Gålrum), SHM inv. nr. 16333 

Gålrumgravfältet ligger i Alskog socken på Gotland och innehar totalt 122 fasta fornlämningar varav 
fem rösen, 110 runda stensättningar och åtta skeppssättningar (Digitala fornminnesregistret). 
Gravfältet undersöktes för första gången i slutet av 1800-talet av Gabriel Gustafson då han grävde 
ut sju stycken rösen (Gustafson 1891). Sju av skeppssättningarna, se Figur 1, undersöktes 1919 av 
Harald Hansson och Bror Schnittger (Hansson 1927:76, Schnittger 1920:46). 
 
För uppsatsen har benmaterialet från Skeppssättning 1, 2, 4 och 5 analyserats. Skepp 3 och 6 från 
samma gravfält har tidigare analyserats av Eifert (2009). Skepp 7 innehöll inga ben utan endast en 
vikingatida artefakt och har därför inte inkluderats i analysen. Samtliga av skeppssättningarna på 
Gålrum är enligt Hansson av Typ 1 med stora glest ställda stenar (Hansson 1927:76-79). 
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Skeppssättning 1 
Skepp 1 som ligger längst norrut på gravfältet, se Figur 1, är idag 4,5 m långt och 3,5 m brett. 
Skeppet innehöll ett obränt skelett som låg på rygg 0,5 m under marken täckt av klumpsten 
(Hansson 1927:79). Under den osteologiska analysen påträffades även brända ben bland de 
obrända benen. 
 
Den södra delen av skeppet saknas, se Figur 2. Skeppet var dock helt 1852 då Carl Säve besökte 
Gålrumgravfältet och noterade att nästan hela fältet användes som åkermark och att man plogat 
väldigt nära monumenten. Han anger att Skepp 1 vid den här tiden var ca 7,1 m långt (Säve 

Figur 1. Översiktskarta över Gålrumgravfältet. Modifierad efter Hansson 1927. 
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1852:146). Skeppet var skadat då Hansson och Schnittger utförde sina utgrävningar 1919 (Hansson 
1927:79) vilket innebär att skeppet antagligen blivit förstört någon gång mellan 1852 och 1919. 
Ben från fötterna på den obrända individen som påträffades i skeppet saknas, vilket förmodligen 
kan förklaras av att skeppet skadats. 

 
Skeppssättning 2 
Skepp 2 ligger i mitten av gravfältet och är det mest välbevarade skeppet på detta gravfält, se Figur 
3. Skeppet är 9 m långt och 3,5 m brett. Skeppet innehöll enbart brända ben. 

 
Figur 3. Skeppssättning 2. Foto Anders Gustavsson. 

Figur 2. Skeppssättning 1 från 
Gålrum. Ur Hansson 1927. 
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Skeppssättning 4 
Skepp 4 är 9 m långt och 3,2 m brett och ligger i anslutning till Skepp 3, se Figur 4, som är 7 m långt 
och 3 m brett. Skepp 4 innehöll endast ett fåtal brända ben (Hansson 1927:79). 
 
Skeppssättning 5 
Skepp 5 är 11 m långt och 3,6 m brett och ligger i anslutning till Skepp 6, se Figur 4, som är 12 m 
långt och 5,5 m brett. Skepp 5 innehöll också endast fåtal brända ben (Hansson 1927:79). 

 
 
Utöver ovanstående anläggningar med ben finns fyra stycken påsar med ben från Gålrum som 
saknar dokumentation för vilken skeppssättning de kommer från. Dessa har under analysen 
dokumenterats som okänd Påse 1, 2, 3 och 4, samt med sin tidigare dokumenterade vikt inom 
parentes. 
 

Gotland, Lärbro sn. RAÄ 114:1 (Tängelgårda), SHM inv. nr. 15458 

Tängelgårda ligger i Lärbro socken på Gotland och de undersökta skeppssättningarna ligger 
parallellt med varandra, se Figur 5, samt intill ett antal rösen. Skeppen grävdes ut 1915 av 
Schnittger (Hansson 1927:72, Schnittger 1920:44). 
 

Figur 4. Översiktsbild över Skepp 3, 4, 5 & 

6. Ur Hansson 1927. 



7 
 

 
Västra skeppet (A1) 
Västra skeppet, till vänster i Figur 5, är 17 m långt och 4,5-5 m brett. I mitten av skeppet 
påträffades ett obränt skelett liggande på rygg i en kista av gråstensblock. Hansson skriver också att 
man hittade brända ben i fyllningen till skelettgraven samt rester av en urna. Han skriver att det ser 
ut som om skelettgraven förstört en urnegrav (Hansson 1927:72ff). De brända benen återfanns 
dock inte under analysen. 
 
Tre meter norr om skelettgraven påträffades en urna med brända ben ungefär 0,25 m under 
marken (Hansson 1927:72f). 
 
Östra skeppet (A2) 
Östra skeppet, till höger i Figur 5, är 15 m långt och 4 m brett. Här påträffades brända ben i en urna 
som var placerad i en kista av kalksten, begravd ca 0,25 m under marken. Urnan daterades av 
Schnittger till period V-VI (900-500 f.kr) (Hansson 1927:72, Schnittger 1920:44). 
 
I den här undersökningen har benen från båda urnebegravningarna och skelettgraven från 

Figur 5. Översiktsbild på västra och östra skeppen från Tängelgårda. Ur 

Hansson 1927. 
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Tängelgårda analyserats. 
 

6. Metod 
 
Flera metoder, bl.a. för bedömning av kön, ålder, MIND-beräkning och sjukliga förändringar, har 
använts under analysarbetet. Ytterligare metoder för beskrivning av materialet har också använts, 
såsom förbränningsgrad och indelning av fragmenteringsgrad, se nedan. 
 

Könsbedömning 

Könsbedömning på människa har främst utförts på kranium (cranium) och bäckenben (coxae), där 
metoder för dessa är enligt referenser ur Buikstra & Ubelaker (1994). Kraniet bedöms efter storlek 
och utseende på muskelfästen där kvinnor generellt har mer svagt utvecklade muskelfästen än 
män. De karaktärer som bedöms är området ovanför ögonhålan: den övre ögonhålskanten (margo 

supraorbitalia) och området mellan ögonen (glabella). Utöver detta bedöms storleken på den stora 
nackkölen (protuberancia occipitalis externa) och vårtutskottet på tinningbenet (processus 

mastoideus). Underkäken (mandibula) bedöms också efter hur markerade muskelfästena är. 
Bäckenbenen bedöms efter kriterier såsom storlek av vinkel på tarmbenet (insicura ischiadica 

major) och med hjälp av karaktärer på blygdbenet (os pubis). 
 
Könsbedömningar går även att utföra genom att ta mått på olika benslag. Under analysen har 
könsbedömningar gjorts utifrån storleken på den andra halskotan (axis) enligt Wescott (2000) samt 
genom att studera storleken på ledändar på rörben enligt referens ur Bass (1995) för överarmsben 
(humerus), Krogham & Iscan (1986) för lårben (femur), Berrizbeitia (1989) för strålben (radius) 
samt Holland (1991) för skenben (tibia). 
 

Åldersbedömning 

 
Människa 
Åldersbedömning på människa har utförts utifrån graden av epifyssammanväxning enligt Scheuer 
& Black (2000) och Gray (1974), samt genom graden av tandframbrott enligt Ubelaker (1989). Även 
graden av sammanväxning av suturer på kraniet har använts enligt Krogman & Iscan (1986). På 
bäckenbenen har även utseende på ledytan för korsbenet (facies auricularis) använts enligt 
referenser ur Buikstra & Ubelaker (1994).  
 
För en åldersbedömning av ålder utifrån graden av tandslitage för de bakre kindtänderna har 
Brothwell (1981) använts.  
 
Åldersindelning har gjorts efter Sjøvold (1978), se Tabell 1. I de fall då en individ endast blivit 
bedömd till vuxen, dvs. där ingen närmare åldersbedömning kunde utföras, har individen 
benämnts som Adult, dvs. äldre än 20 år. 
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Tabell 1. Åldersindelning efter Sjøvold (1978) 

Infant 0-1 år 

Infans I 1-7 år 

Infans II 5-14 år 

Juvenilis 10-24 år 

Adultus 18-44 år 

Maturus 35-64 år 

Senilis >50 år 

 
 
Djur 
Åldersbedömning på djur har gjorts efter graden av epifyssammanväxning enligt referenser ur 
Schmid (1972:75). 
 

Kroppslängdsberäkning 

Kroppslängdsberäkningar för människa har utförts enligt (Trotter & Gleser 1952). 
 

Tandstatus  

Identifierade tänder kommer att registreras enligt FDI systemet (1971) som är en indelning av 
tänderna som tandläkare använder sig av, se Figur 5. Tänderna delas in från 11 till 18 (höger 
överkäke), 21 till 28 (vänster överkäke), 31 till 38 (vänster underkäke) och 41 – 48 (höger 
underkäke). Systemet inleds med 11 (första framtanden) och fortsätter sedan med 12 (andra 
framtanden), 13 (hörntanden), 14 (första främre kindtanden), 15 andra (främre kindtanden), 16 
(första bakre kindtanden), 17 (andra bakre kindtanden) och 18 (tredje bakre kindtanden), dvs. 
visdomstanden.  Registreringen fortsätter sedan enligt ovanstående för 21-28 till 41-48.  

 

 
Figur 6. Bild över indelningen av tänderna enligt FDI systemet. Från 

http://i.onmeda.de/fdi_schema.gif 
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För beskrivning av tandsten och tandlossning har Brothwell (1981) använts och Liebe-Harkort 
(2010) för registrering av karies.  
 
Resultat kring graden av tandslitage kan ge information inte bara om ålder utan kan även påvisa 
skillnader mellan tänder i över- och underkäke samt mellan tänder på höger och vänster sida. I 
denna uppsats har graden av tandslitage, utöver den för ålder, för de bakre kindtänderna 
dokumenterats enligt Brothwell (1981) och enligt Buikstra & Ubelaker (1994) för framtänder, 
hörntänder och främre kindtänder.  

För en mer detaljerad dokumentation av tandsten, tandlossning, karies samt tandslitage se Bilaga 
1. 
 

I kremerade kvarlevor återfinns sällan kronan på tänder då denna oftast förstörs helt under 
kremeringen, därför går det sällan att dokumentera tandstatus på kremerade individer. Däremot 
återfinns ibland rötter vilka kan användas för åldersbedömning genom att titta på utvecklingen av 
roten, i denna uppsats görs detta enligt (Ubelaker, 1989) 

 

MIND-beräkning 

Beräkning av minsta individantal (MIND) har gjorts i varje anläggning. Detta görs genom att 
undersöka om det finns fler ben av samma benslag från samma sida och genom att studera storlek 
och ålder på benen. 
 
I kremerat material är det dock ofta väldigt svårt att säga hur många som begravts eftersom en stor 
del av individens ben fattas eller har totalförstörts vid kremeringen. 
 

Mätningar och indelning av fragment 

I analysen anges den totala vikten för respektive anläggning.  I anläggningar där fler än en art 
påträffats anges vikt för varje påträffad art. För det obrända skeletten har alla fragment vägts var 
för sig medan den totala vikten för varje art anges för det kremerade materialet. På de kremerade 
benen har även volymen tagits, utöver vikt, med hjälp av deciliter och litermått. 
 
Fragmenteringsgrad kommer beskrivas för varje anläggning och för de kremerade benen kommer 
största fragment att dokumenteras. 
 
I benlistan finns benen dokumenterade enligt: identifierade fragment, obestämda rörben, kotor 
och kranium, samt fragment som är helt obestämda. Identifierade fragment definieras som 
bestämd art, bestämt ben och bestämd del av benet. Obestämda rörben, kotor och kranium, 
definieras som bestämt benslag men obestämd del av benet och/eller obestämd art. Vid 
beskrivning av fragmentstorlek av rörben har en uppdelning 1-6 använts enligt Malmborg (2004) 
där dessa representerar:  
 
1. Proximal epifys 
2. Proximal del av diafys 
3. Supraproximal del av diafys 
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4. Supradistal del av diafys 
5. Distal del av diafys 
6. Distal diafys 
 

Förbränningsgrad 

Vid beskrivning av förbränningsgrad har en färgskala använts enligt Schmidt & Symes (2008), se 
Figur 7. Beskrivningar av benens struktur har gjorts enligt Holck (1997:94-100) där han beskriver 
när sprickor börjar uppkomma och hur strukturen på benen förändras ju hårdare de bränns. 
Utifrån detta har följande gradering skapats för dokumentation av förbränningsgraden, se Tabell 2. 

 
Tabell 2. Förbränningsgrader 

Gradering Temperatur Färg Struktur 

0 Obränt - 200° Brun, gul, orange Obränt utseende men visar tecken på att ha 
blivit bränt. 

1 300° Svart  

2 400°-700° Beige, mörkgrå, 
gråblå 

Sprickor börjar uppkomma. Blir inget märke 
om ytan skrapas. 

3 700°-1100° Ljusgrå-vit Blir ett märke i benet då ytan skrapas 

4 >1100° Vit Kritaktig struktur och väldigt skört 

Figur 7. Färgschema över benens färg vid olika temperaturer. Ur Schmidt & 

Symes 2008. 
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7. Källkritik 
Båda lokalerna Gålrum och Tängelgårda grävdes ut i början av 1900-talet då brända ben inte var så 
betydelsefulla fynd. Detta kan innebära att man inte tog tillvara på brända ben på samma sätt som 
man gjorde med andra fyndkategorier. Detta kan bland annat ses i Gålrum där fyra benpåsar helt 
saknar märkning för vilket skepp de kom från, vilket visar att man kan ha slarvat med hanteringen 
av brända ben efter utgrävningen. Ett annat exempel är Skepp 1 där brända ben påträffades i 
samma påse som de obrända där det är oklart om dessa påträffades tillsammans eller inte. 
 
En annan kritik rör grävningstekniken då det tycks som att endast de centrala delarna av 
skeppssättningarna grävts ut. Det är oklart om någon av skeppssättningarna som är inkluderade i 
denna uppsats har blivit fullständigt utgrävda. Detta diskuteras ytterligare i diskussionen. 
 
Nästa kritik riktas mot författaren själv. Pålitliga köns- och åldersbedömningar är svåra att göra på 
skelett där stora delar av kroppen är fragmenterad eller saknas. Man bör, speciellt vad det gäller 
köns- och åldersbedömningar på kremerade individer, se väldigt kritiskt på dessa bedömningar 
eftersom man sällan hittar tillräckligt många ben med karaktärer för att göra en pålitlig köns- och 
åldersbedömning. Krympningen av benen som sker vid kremeringen kan också påverka hur 
könskaraktärerna ser ut och kan därmed försvåra könsbedömningen. Dessutom bör man gärna ha 
kunskap om variationen inom populationen för att veta vad som är typiskt manligt och kvinnligt 
inom den analyserade populationen. Denna kunskap finns inte om individerna i den här uppsatsen. 
Generellt behövs stor erfarenhet kring osteologiska metoder för att kunna göra pålitliga 
bedömningar, speciellt på kremerade ben. Detta är något som lyfts fram av bland annat av Iregren 
(Iregren 1988:105) 
 
Graden av förbränning som också dokumenterats i den här uppsatsen kräver generellt också stor 
erfarenhet och vetskap om vad man ska se på. Färgen på benen är något som människor uppfattar 
olika och vad författaren uppfattar som beige kanske någon annan uppfattar som brunt o.s.v. 
Därför bör man se kritiskt på hur författaren har dokumenterat färgen på benen i benlistan. Under 
analysen har dock ett färgschema använts för att avgöra benets färg till rätt förbränningsgrad vilket 
har underlättat dessa bedömningar. Även benens utseende har vägts in vid bedömning av 
förbränningsgrad. 
 

8. Resultat 
Nedan presenteras resultaten av de osteologiska analyserna för varje anläggning. Antalet 
identifierade fragment samt vikt för dessa presenteras för hela materialet i Tabell 3, se nedan. 
Vikten ben varierar en del mellan de olika skeppssättningarna. Anläggningarna från Tängelgårda 
(RAÄ 114:1) innehöll betydligt mer ben än merparten av anläggningarna från Gålrum (RAÄ 9:1). 
 
Tabell 3. Sammanställning av identifierade fragment i antal och vikt för hela materialet 

Lokal Vikt (g) Antal fragment Identifierade fragment ( %) Vikt identifierade fragment (%)
RAÄ 9:1 Skepp 1 1356 384 181 (47%) 776 (57%)
RAÄ 9:1 Skepp 1 (Kremerat) 176 161 38 (23%) 103 (59%)
RAÄ 9:1 Skepp 2 132,5 169 37 (22%) 53,5 (40%)
RAÄ 9:1 Skepp 4 35 47 0 (0%) 0 (0%)
RAÄ 9:1 Skepp 5 28 58 12 (21%) 8,9 (32%)
RAÄ 9:1 Okänd påse 1 139 284 22 (8%) 37,5 (27%)
RAÄ 9:1 Okänd påse 2 1 1 0 (0%) 0 (0%)
RAÄ 9:1 Okänd påse 3 7 12 1 (8%) <1 (<14%)
RAÄ 9:1 Okänd påse 4 2 3 1 (33%) 1 (50%)
RAÄ 114:1 A1 3090,8 326 248 (76%) 2993,7 (97%)
RAÄ 114:1 A1a 448 396 31 (8%) 150,5 (34%)
RAÄ 114:1 A2 720 656 124 (19%) 345 (48%)



13 
 

Gotland, Alskog sn RAÄ 9:1 (Gålrum) Skeppssättning 1 

 
I Skeppssättning 1 påträffades både brända och obrända ben. Benen återfanns i samma påse men 
valdes att analyseras separat. Resultaten av dessa presenteras också var för sig, se nedan. Den 
sammanlagda vikten för de brända och obrända benfragmenten var 1356 gram. 
 

De obrända fragmenten 

Det obrända skelettet från Skeppssättning 1 vägde sammanlagt 1134 g, se Tabell 4, och var relativt 
fragmenterat med få hela ben. Det finns ben representerade från hela kroppen, dock saknas 
samtliga ben från fötterna, se Tabell 5 och Figur 8.  Avsaknaden av fötter beror troligtvis på att 
halva skeppet tagits bort någon gång under historien, och att dessa antagligen försvunnit i 
samband med detta. Sammanlagt påträffades 19 permanenta tänder varav visdomstanden var fullt 
frambruten i underkäken. 
 
Tabell 4. Sammanfattning av resultatet av  
de obrända fragmenten 

Vikt 1134g 

Arter Människa 

Kön - 

Ålder Juvenilis 

MIND 1 

 
Tabell 5. Identifierade benslag. 

 
Könsbedömning 
Könsbedömningen utfördes på karaktärer på kraniet: 
glabella, margo supraorbitalis, mandibula samt processus 

mastoideus. Samtliga av dessa bedömdes till kvinna? 
Utöver detta påträffades ett fragment med delar av 
incisura ischiadica major (vinkeln vid tarmbenet), vilken 
dock var för fragmenterad för att ge en säker 
könsbedömning.  
 
Ett mått togs på andra halskotan för könsbedömning. 
Värdet för DSD (Dens sagital diameter, anterior-posterior 
max diameter) är 12,38 mm. Enligt Wescott (2000) är 
medelvärdet för män 11,48 mm och för kvinnor 10,78 
mm. Måttet för individen i denna skeppssättning ligger 
därmed över medelvärdet för män.  
 

Kranium, överarm, strålben, armbågsben, skulderblad, 
handrotsben, fingerben, kotor, bäckenben, lårben, knäskål, 
skenben, vadben 

Figur 8. Illustration av påträffade 

benfragment. Helt Svart markerar 

identifierat benfragment samt del och 

streckat svart markerar identifierat ben 

men obestämd del. Modifierad efter 
Buikstra & Ubelaker 1994. 
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Trots att flertalet påträffade könskaraktärer visar kvinna? är könet osäkert, detta därför att bristen 
på könskaraktärer på bäckenbenen, vilka generellt ger en säkrare könsbedömning, saknas och att 
måttet på andra halskotan visar ett manligt värde.  
 
Åldersbedömning 
Flertalet av de långa rörbenen som påträffats har varit ofusionerade, dvs. de är inte ihopväxta med 
respektive ledände. Även många lösa epifyser har påträffats. Åldersbedömningen för individen har 
gjorts utifrån graden av fusionering samt graden av tandframbrott och tandslitage. Graden av 
tandslitage indikerar en ålder på 17-25 år. Visdomstanden är helt frambruten och bryter vanligtvis 
fram efter 18 års ålder. Ett påträffat strålben var ofusionerat och fusionerar i en relativt tidig ålder. 
Olika källor ger dock olika åldrar för när strålbenet fusionerar då Scheuer & Black (2000) anger 11-
17 år för när detta sker och Brothwell (1981) 13-19 år. På grund av att visdomstanden är helt 
frambruten bör individen vara minst 17 till 18 år, men inte äldre än 19 år då strålbenet inte är 
fusionerad, dvs. juvenilis.  
 
Kroppslängdberäkning 
Eftersom inga hela rörben påträffades kunde en kroppslängdsberäkning inte utföras. 
 
Patologier 
En lindrig form av emaljhypoplasi observerades på båda hörntänderna. Emaljhypoplasier är en 
eller flera linjer eller prickar på tänderna som uppstår pga. en störning i cellerna som producerar 
emalj under bildandet av tandkronan. Denna störning kan orsakas av exempelvis sjukdom, 
vitaminbris eller undernäring (Sapp m fl. 2003:17). Efter en grov uppskattning av ålder enligt 
Massler m fl. (1941) tycks denna emaljstörning ha ägt rum runt 2 års ålder.  
 
Mindre kariesangrepp observerades på tänderna samt en lätt grad av tandsten. För dokumentation 
av närvarande tänder och tandstatus, se Bilaga 1. 
  
Övrigt 
Lätt grad av tandslitage observerades på samtliga av närvarande tänder. Det fanns även ett 
fragment från ett rörben (förmodligen lårben) som hade en svart fläck som eventuellt kan vara 
rester från järn. 
 

De brända fragmenten 

De brända fragmenten var ljusgråa till färgen och ett skrapande med nageln på benen 
efterlämnade ett vitt märke vilket tyder på en relativt hög förbränningsgrad, se Tabell 6, (Holck 
1997:100). 
 
Av de identifierade fragmenten bedömdes samtliga till människa, se Tabell 7. Utifrån påträffat 
fragment från överarmsben och revben (costae) som båda var fusionerade kunde individen 
bedömas vara vuxen. På grund av den höga fragmenteringen var det svårt att utföra en närmare 
åldersbedömning. 
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Tabell 6. Sammanfattning av resultatet av  
de brända fragmenten 

Vikt 176 g 

Volym Ca 3 dl 

Största fragment 5,5 cm 

Arter Människa 

Kön - 

Ålder Adult 

MIND 1 

Förbränningsgrad 700°-1100° 

 
Tabell 7. Identifierade benslag 

Kranium, underkäke, överarmsben, armbågsben, revben, lårben, skenben, kotor, mellanfotsben, 
fotben 

 
På grund av den höga fragmenteringen kunde en könsbedömning inte utföras.  
 
Inga fragment av djur kunde identifieras bland de brända benen.  
 
Övrigt 
Fyra av de påträffade kraniefragmenten från människa hade röda fläckar. Det är dock oklart hur 
dessa rödfärgningar har uppstått. 
 
MIND-beräkning Skepp 1 
En MIND-beräkning gjordes på alla benen från Skeppssättning 1, både de obrända och brända, för 
att se om dessa kunde tillhöra samma individ. Det fanns dock överlappande benelement, bl.a. en 
del av en överkäke. Även åldersbedömningarna skiljde sig mellan dessa, då den obrända individen 
hade många ofusionerade ben och visade en ung ålder, och att den brända individen hade två 
fusionerade ben som visade på en vuxen individ. Detta tyder på att minst två individer har begravts 
i Skeppssättning 1. 
 

Gotland, Alskog sn. RAÄ 9:1 (Gålrum) Skeppssättning 2 (Brända ben) 

 
Sammanlagt 132,5 g ben fanns från Skeppssättning 2, se Tabell 8. De bestämda benfragmenten 
bedömdes samtliga (med ett undantag för ett rörbensfragment från fågel) tillhöra en hund. Den 
osteologiska analysen visar att hela hunden blivit bränd och begraven då benelement från hela 
kroppen identifierats, se Tabell 9. MIND-beräkningen visar att endast en hund återfinns i 
anläggningen.  
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Tabell 8. Sammanfattning av resultatet  
från Skeppssättning 2 

Vikt 132,5g 

Volym 2dl 

Största fragment 5,3 cm 

Arter Hund, Fågel 

Kön Hunden = Hane 

Ålder Hunden > 1,5 år 

MIND 2 

Förbränningsgrad 400°-700° 

 
Tabell 9. Identifierade benslag. 

Hund: Kranium, överarmsben, armbågsben, strålben, mellanhand eller mellanfotsben, falanger, 
bäckenben, penisben, kotor, lårben, skenben, svanskotor 

 
Färgen på benfragmenten var genomgående brun-beige med enstaka inslag av gråblå fragment. 
Även tre gråvita fragment påträffades. 
 
Ett obestämt rörbensfragment som var för stort för att kunna tillhöra hunden påträffades, detta 
gör att det inte är helt uteslutet att det finns människa i materialet. 
 
Könsbedömning 
Utifrån ett påträffat penisben (os baculum) har hunden bedömts vara en hane. 
 
Åldersbedömning 
Åldersbedömningen utfördes med hjälp av en bröstkota (vertebrae thoracicae) där kotplattan var 
sammanväxt med kotkroppen. Denna sammanväxning sker normalt mellan 1,5 och 2 års ålder 
vilket visar att hunden var äldre än 1,5 år vid dödstillfället.  
 
Mankhöjdsbedömning 
Mankhöjden bedömdes efter jämförande analyser av referensben vid det Osteologiska laboratoriet 
på Högskolan på Gotland, till att vara ca 45 cm, dvs. hunden var i storlek av en mellanstor hund. 
Det gick dock inte bedöma vilken typ av hund det var och därför kan mankhöjdsbedömningen vara 
något osäker. Som tidigare nämnts så krymper generellt ben vid kremering, vilket kan betyda att 
mankhöjden för hunden kan ha vara något högre än det som nämnts ovan.  
 
Övrigt 
Bland de påträffade benen från hund fanns flera fragment med röda fläckar varav två av dessa 
fanns på höger sida av underkäken. Det fanns även andra benfragment med röda fläckar som inte 
kunde bedömas till benslag. 
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Gotland, Alskog sn RAÄ 9:1 (Gålrum) Skeppssättning 4 (Brända ben) 

 
På grund av den lilla mängd benfragment som fanns i Skeppssättning 4, se Tabell 10, kunde väldigt 
få resultat erhållas. 
 
Endast ett benelement gick att bestämma till benslag, detta till underkäke, dock inte till vilken art 
den tillhör. Övriga ben gick endast att dela in i kranium, rörben och kotor, se Tabell 11. Några av 
rörbensfragmenten såg ut att kunna tillhöra människa utifrån struktur och form men på grund av 
fragmenteringsgraden är det svårt att avgöra detta med säkerhet och därför har ingen ytterligare 
bedömning gjorts. Det går dock inte utesluta att människa finns i materialet. 
 
Tabell 10. Sammanfattning av resultatet  
från skeppssättning 4 

Vikt 35 g 

Volym 0,5 dl 

Största fragment 3,65 cm 

Arter - 

Kön - 

Ålder - 

MIND 1 

Förbränningsgrad 400°-700° 

 
Tabell 11. Identifierade benslag. 

Kranium, underkäke, rörben, kotor 

 
Färgen på benen var väldigt blandad: beige, gråblå och mörkbrun. Även några vita fragment 
påträffades som indikerar en högre förbränningsgrad än de övriga benfragmenten. 
 

Gotland, Alskog sn RAÄ 9:1 (Gålrum) Skeppssättning 5 (Brända ben) 

 
Tre arter identifierades bland de påträffade benfragmenten: människa, hund och får/get, se Tabell 
12. MIND-beräkningen visade på att endast en av varje art finns i denna skeppssättning, dvs. 
sammanlagt påträffades tre individer. Benen var väldigt fragmenterade och endast 12 benfragment 
gick att bestämma till art och benelement, se Tabell 13. Benfragmenten var sotiga men bortsett 
från det så var färgen på flertalet fragment mörkgrå med inslag av enstaka vita fragment.  
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Tabell 12. Sammanfattning av resultatet  
från Skeppssättning 5 

Vikt 28 g 

Volym Ca 0,5 dl 

Största fragment 3,7 cm 

Arter Människa, Hund, 
Får/Get 

Kön - 

Ålder - 

MIND 3 

Förbränningsgrad 400°-700° 

 
Tabell 13. Identifierade benslag 

Människa: Kranium, pars petrosa, lårben. Hund: Strålben, bröstben, falang. Får/Get: 
Mellanhand/mellanfotsben, os maleolare, svanskota 

 
Människa 
Från människa identifierades fragment från kranium, lårben och klippbenet (pars petrosa). Utifrån 
påträffade benslag kunde en ålder- och könsbedömning inte utföras. Klippbenet kan generellt 
användas för att bedöma kön men fragmenteringen av denna gjorde att en könsbedömning inte 
kunde utföras.  
 
Hund 
Från hunden kunde fragment från strålben, bröstben och en falang identifieras. Strålbenet och 
falangen var fusionerade vilket visar att hunden var äldre än 6 månader. 
 
Får/get 
Av den får/get identifierades ett mellanhand/mellanfotsben, en svanskota och en os malleolare 
(ett litet separat ben som är en rest av vadbenet som finns hos idisslare). 
 

Gotland, Alskog sn RAÄ 9:1 (Gålrum) Okända påsar 

 
Fyra påsar från Gålrum saknade märkning för anläggning. Dessa har under analysen benämnts som 
okänd Påse 1-4 med tidigare dokumenterad vikt inom parentes. Försök har även gjorts för att passa 
ihop benfragmenten med övriga ben från Gålrum, där ben från påse 3 gick att passa ihop med ben 
från Skeppssättning 5. 
 
Påse 1 (147g) (Brända ben) 
Sammanlagt 139 g ben fanns i Påse 1, se Tabell 14. Av benfragmenten gick 22 att bestämma till 
människa, se Tabell 15. MIND-beräkningen visar att endast en individ återfinns bland dessa 
fragment. Då benen var sotiga fick dessa borstas rent innan förbränningsgraden kunde fastställas. 
Färgen på benen var genomgående mörkgrå. 
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Tabell 14. Sammanfattning av resultatet  
från Påse 1 

Vikt 139 g 

Volym Ca 2 dl 

Största fragment 3,8 cm 

Arter Människa 

Kön - 

Ålder - 

MIND 1 

Förbränningsgrad 400°-700° 

 
Tabell 15. Identifierade benslag 

Kranium, underkäke, tandrötter, kotor, revben, fingerben, lårben/skenben, knäskål, fotben 

 
En ålders- och könsbedömning gick inte att utföra på individen. Utifrån storleken på benen så 
verkar individen dock ha varit vuxen. 
 
Påse 2 (1g) (Brända ben) 
 
Total vikt: 1g 
Volym: 1cm stort fragment  
 
I den här påsen fanns endast ett benfragment av en kota av obestämd art. 
 
Påse 3 (7g) (Brända ben) 
Endast 12 små benfragment fanns i den här påsen varav endast ett gick att bestämma: till 
handrotsben (Cr+i) på hund, se Tabell 16 & 17. Övriga ben var obestämda. 
 
Tabell 16. Sammanfattning av resultatet  
från Påse 3 

Vikt 7 g 

Volym Ca 1/10 dl 

Största fragment 2,45 cm 

Arter Hund 

Kön - 

Ålder - 

MIND 1 

Förbränningsgrad 400°-700° 

 
Tabell 17. Identifierade benslag 

Handrotsben 
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Färgen på benen var mörkgrå och gråblå. Det fanns även två fragment som var gulrosa till färgen.  
 
Övrigt 
Ett av fragmenten från den här påsen gick att passa ihop med ett fragment från Skepp 5. Detta kan 
tyda på att benen från den här påsen har tillhört Skepp 5, men det finns även en möjlighet att 
benen från det här skeppet spridits på flera platser. Båda fragmenten är obestämda. 
 
Påse 4 (2g) (Brända ben) 
Endast tre fragment fanns i den här påsen, varav ett gick att bestämma till hund, se Tabell 18 & 19. 
Övriga fragment var obestämda.  
 
Tabell 18. Sammanfattning av resultatet  
från Påse 4 

Vikt 2 g 

Volym - 

Största fragment 2,8 cm 

Arter Hund 

Kön - 

Ålder - 

MIND 1 

Förbränningsgrad 400°-700° 

 
Tabell 19. Identifierade benslag 

Mellanfot/mellanhandsben 

 
Flertalet fragment var beiga eller gråblå men även några ljusgråa fragment påträffades.  
 

Gotland, Lärbro sn. RAÄ 114:1 (Tängelgårda)  A1 (Obrända ben) 

 
Av det obrända skelettet från den här anläggningen fanns ben representerade från hela kroppen, 
se Tabell 20 och Figur 9. Många av benen var hela och välbevarade eller, som t.ex. rörbenen, kunde 
passas ihop till hela ben. MIND-beräkningen visar att endast en individ återfinns i denna 
anläggning, se Tabell 21. Sammanlagt påträffades 17 permanenta tänder. 
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Tabell 20. Sammanfattning av resultatet  
från A1 

Vikt 3090,8 g 

Arter Människa 

Kön Man 

Ålder Maturus  

MIND 1 

 
Tabell 21. Påträffade benslag 

Kranium, underkäke, tänder, nyckelben, skulderblad, överarmsben, armbågsben, strålben, 
handben, revben, kotor, korsben, bäckenben, lårben, skenben, vadben, knäskål, fotben 

 
Könsbedömning 
En könsbedömning utfördes med hjälp av 
karaktärer på kraniet: glabella, margo 
supraorbitalis, processus masteodeus och 
mandibula samt med hjälp av karaktärer på 
bäckenbenen där incisura ischiadica major 
studerades. Utöver detta utfördes mätningar på 
ledändar på de långa rörbenen samt på 
tandutskottet på den andra halskotan. Resultaten av 
mätningar för ledändar ses i Bilaga 1. Karaktärerna 
på kraniet och bäckenbenet visar på man eller 
man? Utöver detta indikerar samtliga mått att den 
gravlagde var en man.   
 
Åldersbedömning 
Alla benen var fusionerade och alla permanenta 
tänder var frambrutna och i ocklusion vilket visar på 
en vuxen individ. En närmare åldersbedömning 
utfördes utifrån graden av tandslitage samt 
sutursammanväxning och med hjälp av utseendet 
på facies auricularis på bäckenbenet. Tandslitaget 
gav en ålder mellan 25-45 år. Facies auricularis 
visade på en ålder runt 40 år. Suturerna var till stor 
del ihopväxta och visade en ålder mellan 30-60 år. 
Åldern på individen har därför angetts vara maturus 
(35-64 år). 
 
Längdberäkning 
En kroppslängdsberäkning utfördes på lårbenet 
vilken gav en kroppslängd på 174±3,84 cm. 
Resultaten av de mätningar som gjordes på rörben 
samt kroppslängdsuträkningarna kan ses i Bilaga 1. 
 

Figur 9.  Illustration av påträffade 

benfragment. Helt Svart markerar identifierat 

benfragment samt del och streckat svart 

markerar identifierat ben men obestämd del. 

Modifierad efter Buikstra & Ubelaker 1994. 
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Patologier 
Kariesangrepp observerades på sex- och tolvårstanden i höger överkäke. Lätt grad av tandsten 
noterades på flera av tänderna. Även måttlig grad av tandlossning dokumenterades på samtliga av 
de närvarande tänderna. För ytterligare dokumentation av tänderna, se Bilaga 1. 
 
En lindrig grad av emaljhypoplasi, se sid 14, observerades på hörntanden i höger överkäke. Utifrån 
placeringen av emaljhypoplasin verkar denna störning ha skett runt två års ålder enligt Massler 
m.fl. (1941) schema för tandutveckling. 
 
På vänster lårbens ledyta mot knäskålen och på knäskålens ledyta mot lårbenet observerades 
eburnation, dvs. att brosket mellan dessa ben reducerats vilket i sin tur innebär att ben nöter mot 
ben vilket ger leden en glansig yta (Buikstra & Ubelaker 1994:122). Detta kan indikera att individen 
haft en knäskada eller också enbart påvisa en förslitning av leden. 
 
Förändringar observerades på insidan av flera kraniefragment i form av gropar som bildats på 
insidan av kraniet, se Figur 10. Dessa kan uppkomma naturligt hos äldre individer. En av groparna 
(den största till höger i Figur 10) såg dock ut att eventuellt kunna vara patologisk. Denna förändring 
kan då vara ett resultat av en inflammation (Roumelis, muntlig referens). Det går dock inte med 
säkerhet säga att den större gropen är patologisk eller om den är åldersrelaterad.  

 
Övrigt 
Ytterligare en förändring observerades på kraniet som eventuellt kan vara ett resultat av en yttre 
påverkan, antingen trauma eller ett medvetet ingrepp. Men då kraniet uppvisar postmortala 
skador kan det inte uteslutas att förändringen skett efter döden. 
 
Måttlig till kraftigt tandslitage observerades på samtliga av närvarande tänder. 
 

Figur 10. Bild på gropar på insidan av kraniet. Foto 

Anders Gustavsson. 
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Gotland, Lärbro sn. RAÄ 114:1 (Tängelgårda)  A1a (Brända ben) 

 
Av de brända benen i anläggning A1a gick 31 att identifiera. Samtliga bestämdes till människa. 
MIND-beräkningen visar på endast en individ, se Tabell 22. Större delen av kroppen var 
representerad bland de identifierade fragmenten, se Tabell 23. Färgen på benen var mestadels 
beige men även några ljusgrå fragment påträffades.  
 
Tabell 22. Sammanfattning av resultatet  
från A1a 

Vikt 448 g 

Volym Ca 9 dl 

Största fragment 6,5 cm 

Arter Människa 

Kön - 

Ålder Adult 

MIND 1 

Förbränningsgrad 400°-700° 

 
Tabell 23. Identifierade benslag 

Kranium, underkäke, nyckelben, överarm, armbågsben, kotor, revben, bäckenben, knäskål, lårben, 
skenben, vadben, fotrotsben 

 
Könsbedömning 
Könsbedömning gick inte att utföra eftersom ben med könskaraktärer saknades.  
 
Åldersbedömning 
En åldersbedömning gjordes utifrån graden av fusionering av en ländkota (vertebrae lumbales) där 
kotan uppvisar en sammanväxt kotplatta. Denna fusionering börjar vid 17-18 år och har växt färdigt 
vid ca 24-25 år, beroende av kön. Individen bedömdes utifrån detta till att vara vuxen. 
 
Övrigt 
Ett hålrum mellan alveolen och bihålan finns på överkäken (obestämd sida) vid de främre 
kindtänderna. Men eftersom tanden fattas och benet är fragmenterat är det svårt att säga om det 
är en sjuklig förändring eller bara en individuell variation, dvs. att tandroten har trängt in i bihålan.  
 
Av de påträffade kraniefragmenten uppvisade 26 stycken röda fläckar, de flesta av fläckarna fanns 
på insidan av kraniet men några fragment hade också fläckar på både in- och utsida. 
 

Gotland, Lärbro sn. RAÄ 114:1 (Tängelgårda)  A2 (Brända ben) 

 
I anläggning A2 gick 124 fragment att identifiera till art och benslag. Majoriteten av dessa var från 
människa, samt några fragment från får/get. MIND-beräkningen visar att endast en individ av varje 
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art återfinns i materialet, dvs. totalt två individer, se Tabell 24.  
 
Från människan fanns benslag från hela kroppen representerad, och från får/get verkar det ha varit 
ett framben, se Tabell 25. 
 
Tabell 24. Sammanfattning av resultatet  
från A2 

Vikt 720 g 

Volym Ca 10 dl 

Största fragment 6,4 cm 

Arter Människa, Får/Get 

Kön - 

Ålder Adult 

MIND 2 

Förbränningsgrad 400°-700° 

 
Tabell 25. Identifierade benslag 

Människa: Kranium, underkäke, kotor, revben, skulderblad, överarmsben, armbågsben, strålben, 
lårben, skenben, vadben, knäskål. Får/get: Mellanhand/mellanfotsben, överarmsben, falang  

 
Människa 
En könsbedömning utfördes med hjälp av mättningar av tandutskottet på andra halskotan (DSD = 
Dens sagital diameter, anterior-posterior max diameter) där medelvärdet för män för detta mått är 
11,48 mm och medelvärde för kvinnor är 10,78 mm (Wescott 2000). Individen i denna anläggning 
uppvisar ett mått på 11,97 mm, vilket indikerar ett manligt värde. Eftersom detta är den enda 
könskaraktären som återfunnits för denna individ är könsbedömningen osäker. 
 
Individen bedömdes till vuxen efter storleken på benen samt efter ett fusionerat armbågsben som 
växer samman mellan 15-20 år. 
 
Får/get 
Sammanlagt påträffades sex stycken ben från får/get och alla verkar tillhöra ett framben med tanke 
på det påträffade fragmentet från överarmsben. Det fragment från metapod som påträffades 
(antingen från mellanhands- eller mellanfotsben) var ofusionerad, denna fusionering sker mellan 
1,5-2 år vilket indikerar att djuren är var yngre än 2 år. Benen var dock väldigt små i storleken så 
djuret var förmodligen betydligt yngre. 
 
Färgen på fragmenten var mestadels mörkgrå och beige men några enstaka fragment påträffades 
som var ljusgrå till färgen.  
 
Övrigt 
Av de påträffade kraniefragmenten från människa i den här anläggningen påvisade 34 stycken röda 
fläckar. Många fragment uppvisade fläckar enbart på insidan medan andra uppvisar fläckar på både 
in- och utsida av kraniet. De flesta av dessa kraniefragment var kraftigt fragmenterade vilket 
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medförde att det var svårt att avgöra vilken sida som var insida och vilket sida som var utsidan av 
kraniet. 
 

9. Diskussion 
De osteologiska bedömningar som har gått att utföra på materialet har avgjorts av hur materialet 
har sett ut.  
 
Resultatet för alla analyserade anläggningar har sammanställts i Tabell 26 och 27. 
 
Tabell 26. Sammanställning av analysresultaten från Gålrum med dateringar som gjorts av Joakim 
Wehlin 

Skeppssättning Vikt (g) Människa  Kön  Ålder  Djur Gravgåv. Temp. Datering cal. BC 
(2 σ)* 

1 (Obränt) 1134 1 individ - 17-19 år - Nej 0 389–205  

1 (Kremerat) 176 1 individ - Adult - Nej 700°-1100° 1307–1057 

2 132,5 - Hund 
= M 

Hund >1,5 år Hund 
Fågel 

Nej 400°-700° 1193–944  

4 35 - - -  Nej 400°-700° 1112–915  

5 28 1 individ - - Hund 
Får/get 

Nej 400°-700° 907–807  

Okända påsar 149 1 individ - - Hund Nej 400°-700° - 

* Kalibrerat i Calib Rev 5.0.1. Data set: Intcal04.14c (Reimer et al. 2004). Efter Joakim Wehlin 2011 (unpubl.) 

 
 
Tabell 27. Sammanställning av analysens resultaten från Tängelgårda 

Skeppssättning Vikt (g) Människa Kön Ålder Djur Gravgåv. Temp. Datering 

A1 3090,8 1 individ M 35-64 - Nej 0 - 

A1a 448 1 individ - Adult - Nej 400°-700° - 

A2 720 1 individ - Adult Får/get Nej 400°-700° V-VI 

 
Ben från människa påträffades i fem av de sju analyserade anläggningarna. I de kremerade 
anläggningarna från Gålrum kunde människa identifieras i två: Skepp 1 och Skepp 5 (samt i de 
okända påsarna). Väldigt lite gick dock att säga om kön och ålder. Den kremerade individen i Skepp 
1 bedömdes till vuxen men obestämt kön. För individen i Skepp 5 gick varken kön eller ålder 
fastställas. På grund av den lilla mängd ben och den höga fragmenteringsgraden av de kremerade 
benen från skeppssättningarna på Gålrum har väldigt få resultat gått att utvinna ur dessa. Den 
obrända individen i Skepp 1 gick dock bedöma relativt säkert till en ålder runt 17-19 år men på 
grund av att könskaraktärerna visade på både manligt och kvinnligt så var könsbedömningen 
osäker. 
 
De kremerade kvarlevorna i A1a och A2 från Tängelgårda hade betydligt större mängd ben där hela 
kroppen tydligt fanns representerad i båda gravarna. Båda dessa bedömdes till vuxna individer 
men ingen könsbedömningar gick att utföra. Den obrända individen (A1) gick att bedöma med 
relativt stor säkerhet till man och maturus (35-64 år) samt att han förmodligen var runt 174±3,84 
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cm lång. Han hade även en knäskada på vänster knä och möjliga tecken på sjukliga förändringar på 
kraniet, men som inte gick att fastställa hur dessa uppkommit. 
 
Förbränningsgraden (400°-700°) på de kremerade benen var generellt samma i samtliga 
anläggningar från både Gålrum och Tängelgårda förutom för det kremerade materialet i Skepp 1 
från Gålrum som hade en högre förbränningsgrad än de övriga (700°-1100°). Förbränningsgraden 
har varierat något bland benen i samma påse men majoriteten har varit av liknande 
förbränningsgrad. Inga tydliga skillnader i förbränningsgrad mellan olika delar av kroppen har gått 
att urskilja. 
 
En skillnad som observerades mellan de kremerade benen från Gålrum och benen från 
Tängelgårda var att benen från Gålrum generellt var mer sotiga och hade ett mer smutsigt 
utseende, jämfört med Tängelgårda där benen hade ett mer rent och ljust utseende. Detta kan 
förmodligen förklaras av att benen från Tängelgårda förvarades i urnor, där ben vanligtvis är ljusare 
i färgen (Lynnerup m.fl. 2008:391). 
 
I fyra av anläggningarna med kremerade ben påträffades kraniefragment med röda fläckar, se Figur 
11. Dessa återfanns både i Gålrum och i Tängelgårda. Detta observerades på både insidan och 
utsidan av kraniet samt på en underkäke från hunden i Skepp 2 i Gålrum. 
 
Detta är något som även observerades av Eifert (2009) i fem av hennes anläggningar, även där 
påträffades förändringarna till största del på insidan av kraniet (Eifert 2009:42). Eifert observerade 
utöver röda fläckar på kraniet också fläckar på revben, lårben och armbågsben (Eifert 2009:42). 
Det är dock oklart hur dessa har uppkommit.

 

Figur 11. Bild på kraniefragment med röda fläckar från Tängelgårda. Foto Anders Gustavsson. 
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Inga av de påträffade benen i de obrända gravarna hade röda fläckar vilket talar för att detta 
endast förekommer på kremerade ben. 
 
Ingen av anläggningarna innehöll gravgåvor. Gravar från yngre bronsålder innehåller dock generellt 
väldigt få eller inga gravgåvor alls (Stenberger 1964:277). 
 
Inga spår av någon medveten uppdelning av benen mellan skeppssättningarna gick att urskilja 
under analysarbetet. Ett av fragmenten från okänd Påse 3 kunde passas ihop med ben från Skepp 5 
men eftersom det är okänt varifrån Påse 3 kom från så visar inte detta på någon medveten 
uppdelning. C14-dateringarna från Gålrum skiljer sig mellan anläggningarna vilket också visar på 
att benen från de olika skeppen härifrån förmodligen inte kommer från samma individ. 
 
Mängden ben i anläggningarna från Gålrum är väldigt varierande där vissa skeppssättningar 
innehåller väldigt få ben, exempelvis Skepp 4 och 5 (35 g respektive 28 g), vilket innebär att det kan 
ifrågasättas om dessa borde tolkas som gravar, trots att Skepp 5 innehöll människoben. I Skepp 3, 
som analyserades av Eifert (2009), fanns det också väldigt få ben (49 g), dessa identifierades till 
människa och hund. Benfragmenten från Skepp 3 påträffades i en urna med gravgåvor (Eifert 
2009:38). I Skepp 4 och 5 påträffades inga urnor eller gravgåvor utan bara lösa ben, utan 
dokumentation om var exakt i skeppet de påträffades. Thedéen (2004) diskuterar att den lilla 
mängden ben i bronsåldersrösen kan bero på att vissa delar av kroppen blivit deponerade på andra 
platser för att tillföra den platsen kraft eftersom personen kanske haft en viktig betydelse i livet, 
eller att efterlevande har burit benen som reliker (Thedéen 2004:106). Man skulle kunna tänka sig 
en liknande tolkning för benen i skeppssättningarna från Gålrum. Ett annat exempel där få ben 
påträffats i en skeppssättning är från Liffride i Alskog socken på Gotland där 36 g människoben 
påträffades i mitten under stenfyllningen av skeppet (Hallin 2004:5). Så det tycks inte heller vara 
något ovanligt att mindre mängder ben har blivit deponerade i skeppssättningar. 
 
Skepp 4 och 5 ligger i anslutning till Skepp 3 och 6 på Gålrum. I Rannarve i Klinte på Gotland finns 
fyra skeppssättningar som ligger i rad efter varandra med gemensamma stävstenar. Dessa 
undersöktes 1966 och 1967 där man hittade en urnebegravning med brända ben i ett av skeppen 
och endast mindre mängder brända ben i de övriga (Grimlund-Manneke 1979:46). Detta kan 
jämföras med Skepp 3 och 4 och med Skepp 5 och 6 på Gålrum där urnebegravningar hittades i 
Skepp 3 och 6 och endast mindre mängder ben i Skepp 4 och 5. Kan detta betyda att endast ett av 
skeppen var en grav och att det andra skeppet hade ett annat syfte? Skeppssättningar har tolkats 
som en symbol för ett transportmedel till dödsriket (Artelius 1996:18). I de fall då en individ blivit 
begravd i anslutning till flera hopsatta skepp, skulle detta då innebära att denne fått med sig flera 
skepp i döden? Och varför skulle den här individen behöva flera skepp? Det kanske fanns en status 
i att bli begravd i flera sammansatta skepp. Eller så kan detta symbolisera något annat som inte har 
med den gravlagda att göra.  
 
Påsarna från Gålrum utan dokumenterad kontext skulle, beroende på varifrån de kom, kunna ändra 
hur fördelningen av benen ser ut på platsen. Speciellt vad gällande Okänd påse 1 som innehöll 139 
g ben, varav alla identifierades till människa. Det hade varit intressant att veta var ifrån dessa ben 
kom då det är mer ben i den här påsen än i flertalet andra påsar från Gålrum (förutom de obrända 
i Skepp 1 och kremationen i Skepp 6). Det går dock inte veta varifrån de här benen kom eller om de 
ens kom inifrån skeppssättningarna. De skulle även kunna vara benfynd som har gjorts utanför 
skeppen, men eftersom det inte är dokumenterat exakt var man grävde någonstans så förblir detta 
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oklart. 
 
På grund av den bristande dokumentationen från utgrävningen på Gålrum är det i vissa fall svårt 
att veta i vilken kontext benen är påträffade. Speciellt gällande Skepp 2, 4 och 5 där väldigt lite 
dokumentation finns. Detta kan bero på att endast brända ben påträffades i dessa anläggningar 
vilka kanske inte var betydelsefulla fynd för utgrävarna i början av 1900-talet och därför var det 
inte intressant att dokumentera exakt var benen påträffades i skeppen. 
 
Det är även oklart hur mycket av skeppen som grävdes ut och om de grävdes ut fullständigt. 1916 
grävde Hansson ut sex skeppssättningar i Domarlunden i Lärbro på Gotland, fem av dessa ligger på 
rad efter varandra. De här fem skeppen grävdes ut centralt och man hittade endast ett obränt 
skelett i ett av skeppen (Hansson 1927:74ff). Samma skepp grävdes ut igen 1973 och 1974 av Anna-
Lena Gerdin då man hittade två hela lerkärl med brända ben mellan skeppen som Hansson missat 
under sin grävning (Gerdin 1979:51f). Detta skulle kunna innebära att utgrävarna även missat fynd 
på Gålrumgravfältet. Exempelvis att de inte grävde mellan stenarna på skeppen utan bara i mitten, 
vilket kan ha medfört att de missade fynd. Det är därför möjligt att det kan finnas begravningar 
kvar i skeppen på Gålrum vilket skulle kunna förändra tolkningen av platsen. 
 
Om man jämför resultaten från föreliggande uppsats med Eiferts resultat från 2009 så hade hon 
människa i samtliga av sina anläggningar, mestadels en individ, men ibland även två, se Tabell 28. 
Hon kunde göra betydligt flera kön- och åldersbedömningar vilket förmodligen beror på att hennes 
material var större och mer välbevarat. Samtliga, förutom två, av hennes anläggningar innehöll 
gravgåvor såsom pincett, pilspets, bearbetat ben, rakkniv, flintskärva, flintspån (Eifert 2009:50), 
vilket är vanliga fynd från gravar från yngre bronsålder (Stenberger 1964: 277). Vilken symbolisk 
betydelse det kan ha varit att få med sig gravgåvor är oklart, men en uppfattning är att man kan ha 
trott att den döde skulle behövda dessa i nästa värld eller att de ska hjälpa denne på vägen till 
dödsriket (Kaliff 1992:105). 
 
Djur förekom i tre av de analyserade anläggningarna för denna uppsats: Skepp 2 och 5 från Gålrum 
och A2 från Tängelgårda. 
 
Djuren som påträffades bland benen var hund, får/get och fågel. Hund påträffades i Skepp 2 och 5, 
samt i de okända påsarna från Gålrum. Får/get påträffades endast i A2 i Tängelgårda vilket enligt 
Thedéen (2004) är det vanligaste förekommande djuret i rösen och stensättningar (Thedéen 
2004:108). I Gualövgravfältet i nordöstra Skåne där 44 gravar och bålplatser från yngre bronsålder 
grävts ut (Arcini m fl. 2007: 108) har man påträffat får/get i drygt hälften av gravarna där kranium 
och fotben var de mest förekommande benslagen, vilket delvis stämmer med vad som påträffades 
i A2 i Tängelgårda. Detta tolkades som att den döde kan ha fått med sig en skinnfäll från ett lamm 
på bålet där fotbenen och kraniet suttit kvar i skinnet. Detta skulle förklara varför just dessa 
benslag är så vanligt förekommande (Arcini 2007:182f). Detta kan tänkas vara fallet i A2 i 
Tängelgårda där ben från ett framben av får/get påträffades. Dock återfanns även överarmsbenet 
vilket är en köttrik del av djurkroppen och bör inte suttit kvar på skinnfällen. Det kan därmed också 
betyda att ett köttstycke av får/get blivit kremerat tillsammans med människan. 
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Tabell 28. Sammanställning av Eiferts resultat från 2009 med dateringar som gjorts av Joakim 
Wehlin 

Lokal Vikt (g) Människa Kön Ålder Djur Gravg
åv. 

Temp. Datering cal. 
BC (2 σ)* 

Ansarve 

(Skepps.) 

460 2 individer M Juvenilis 
Maturus 

Hund Ja - - 

Norrgårda 

(Hög) 

1986 1 individ M? Juvenilis Hund 
Får 

Ja - - 

Matsarve 

(Skepps.) 

1856,5 2 Individer? M Maturus Hund  
Ko  

Ja - - 

Hallbjäns 

(Skepps.) 

214+1305 2 individer M  
K? 

Juvenilis 
Adultus 

Ko Ja - - 

Södergårds 

(Skepps.) 

55 1 individ - - - Ja - - 

Braidfloar A:a 

(Skepps.) 

266 1 individ K? Juvenilis Säl Ja - - 

A:b (Skepps.) 668 1 individ M Adultus - Ja - - 

B (Skepps.) 179 2 individer M 
K? 

InfanII 
Juvenilis 

- Nej - - 

C (Hög) 33 1 individ - Adultus - Nej - - 

Gålrum Skepp 

3 (Skepps.) 

45 1 individ - - Hund Ja 400°-700° 995–831  

Skepp 6 

(Skepps.) 

916,5+9,5 1 Individ K? Adultus - Ja 400°-700° 1042–850 

* Kalibrerat i Calib Rev 5.0.1. Data set: Intcal04.14c (Reimer et al. 2004). Efter Joakim Wehlin 2011 (unpubl.) 

 
 
Eifert (2009) påträffade också djur i flera av sina anläggningar, se Tabell 28. Här var hunden det 
vanligaste djuret där ben från hela kroppar fanns representerade. Några fragment av får, ko och säl 
påträffades också (Eifert 2009:44). Vanligtvis brukar endast några enstaka fragment av hund 
påträffas i gravar och enligt Arcini (2007) är hunden i andra sammanhang ett relativt ovanligt fynd i 
bronsåldersgravar (Arcini 2007:184), vilket skiljer sig från resultaten från föreliggande analys samt 
Eiferts resultat där hela hundar har förekommit i fyra skeppssättningar, samt i bronsåldershögen 
från Norrgårda. Hunden i Skepp 2 i Gålrum är ett intressant fynd då hundar vanligtvis hittas 
tillsammans med människor i kremerade gravar. Här tycks endast en hund ha blivit begraven. 
 
Arcini (2007:184) tar upp ett exempel från Gualövgravfältet där en hel hund och fåtal fragment från 
människa påträffades på en bålplats. Arcini tolkar detta som att hunden har legat med på gravbålet 
med människan, men när man samlade ihop benen för begravning så undvek man medvetet att ta 
med benen från hunden och därmed blev hela hunden kvar på bålplatsen. Det kan vara möjligt att 
detta är anledningen till att nästan enbart en hel hund påträffades i Skepp 2 i Gålrum, dvs. att 
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skeppet varit en bålplats där människan sedan plockats bort och begravts någon annanstans. Det 
är känt sen tidigare att skeppssättningar kan ha använts som bålplatser. I en skeppssättning från 
Hellerö i Småland som grävdes ut 1983 identifierades minst åtta individer som påträffades intill 
kantkedjan inom och strax utanför skeppet. I mitten av det skeppet påträffades en eldningsgrop. 
Detta tolkades som platsen där dessa individer kremerades (Sigvallius 2001:13). Individerna tycks 
alltså ha blivit kremerade i mitten av skeppet för att sedan ha bli begravda på olika platser runtom i 
och strax utanför skeppet. Ett annat exempel är från en skeppssättning i Väte socken på Gotland 
som grävdes ut 1998. Även här fanns en bålplats i mitten av skeppet och en urnebegravning en bit 
bort (Zerpe 2002:10). Detta skulle kunna styrka att skeppssättningar i vissa fall använts som 
bålplatser där man brände den döde i skeppet och sedan begravde benen i eller i anslutning till 
skeppssättningen, eller någon annanstans. Samtliga av de analyserade skeppssättningarna för 
föreliggande uppsats grävdes ut under tidigt 1900-tal där det saknas dokumentation kring 
eventuella spår efter bålplatser i dessa skepp. Det skulle därför kunna innebära att även dessa 
använts som bålplatser och att anledningen till att det påträffats så få ben i exempelvis Skepp 2, 4 
och 5 i Gålrum är att de här benen är allt som blev kvar efter att de övriga benen samlats ihop för 
begravning någon annanstans. 
 
Ann-Marie Pettersson grävde 1982 ut sex skeppssättningar i Rute på Gotland där minst 20 individer 
påträffades, varav ett skepp innehöll som mest sju begravningar (Pettersson: 1982). Under den 
osteologiska analysen som genomfördes av Sigvallius (1982) identifierades både män, kvinnor och 
barn i dessa gravar (Sigvallius 1982). Petterson gör tolkningen att skeppssättningar inte enbart 
verkar vara byggda för hövdingar utan att det kanske istället är gravplats för en familj (Pettersson 
1982:112). Sigvallius drar samma slutsats efter sin osteologiska analys av benmaterialet från 
skeppssättningen i Hellerö i Ed socken, som nämnts ovan, där hon utifrån dessa två undersökningar 
tolkar att skeppssättningar allmänt förmodligen varit familjegravar. Hon säger också att på grund av 
det långa avståndet mellan Rute på Gotland och Ed i Småland, indikerar detta att traditionen att 
anlägga familjegravar i skeppssättningar varit vida spridd (Sigvallius 2001:13). Tore Artelius delar 
också denna åsikt och skriver att ”De gotländska skeppen kan beskrivas som kollektivgravar” 
eftersom två till fyra begravningar vanligtvis påträffats i gotländska skeppssättningar (Artelius 
1996:107) 
 
Denna tolkning stämmer inte överens med resultaten från de analyserade skeppssättningarna i 
föreliggande uppsats och inte heller med resultaten av Eiferts analys från 2009. I dessa analyserade 
skeppssättningar har en eller max två individer påträffats i varje skeppssättning. 
Sekundärbegravningar verkar dock vara vanligt som skelettbegravningarna från Skepp 1 från 
Gålrum och A1 från Tängelgårda visar, men dessa skeppssättningar tycks från början ha varit 
gravplats för en eller två individer. Vilka personer det var som blivit begravda i skeppssättningar är 
svårt att veta utifrån de få eller inga fynd som påträffades tillsammans med benen. Var det allmänt 
betydelsefulla personer som blev begravda i skeppssättningar eller var det personer som hade en 
speciell roll i samhället såsom hövdingar? Skeppssättningarna från Rute och Hellerö visar att vissa 
skeppssättningar blivit sista viloplats för flera individer av olika åldrar (Pettersson 1982, Sigvallius 
2001) medan skeppssättningarna från exempelvis Gålrum där två av skeppen innehöll tydliga 
gravar med en individ i varje och de andra skeppen härifrån endast innehöll fåtal brända ben (med 
undantag av den obrända individen i Skepp 1 som är en sekundärbegravning) vilket visar att 
skeppssättningar även haft få begravningar. Det ska också nämnas att skeppssättningarna i Rute 
tillhör den nedgrävda typen av skepp med stenar knappt synliga ovan mark (Typ 4), medan 
skeppssättningarna på Gålrum tillhör typen med stora relingstenar som står tydligt ovanför mark 



31 
 

(Typ 1). Vad som ligger bakom anledningen att så få individer begravdes i skeppssättningarna på 
Gålrum och betydligt fler i de i Rute är svårt att veta. Men slutsatsen som man kan dra av detta är 
att olika sorters skeppssättningar verkar ha använts olika på olika platser. 
 
De obrända individerna i Skepp 1 från Gålrum och A1 från Tängelgårda har båda tolkats som 
sekundärbegravningar. Den obrända individen i Skepp 1 från Gålrum är daterad till förromersk 
järnålder, se Tabell 26, vilket styrker tolkningen om att det är en sekundärbegravning. Det 
kremerade kvarlevorna i Skepp 1 kan då ha varit primärbegravningen, då denna har en äldre 
datering, se Tabell 26. Primärbegravningen kan ha blivit förstörd och delvis uppgrävd pga. av 
sekundärbegravningen och därefter blivit omrörd tillsammans med fyllningen då graven lades igen 
för att därigenom hamna med det obrända skelettet. Detta skulle kunna förklara varför de obrända 
och brända benen har lagts i samma påse och utan dokumentation om de brända benen. Det 
obrända skelettet från Tängelgårda tycks enligt Hansson också vara en sekundärbegravning som 
förstört en tidigare urnebegravning (Hansson 1927:74). 
 
Skelettgravar i eller i anslutning till skeppssättningar förekommer även i flera andra fall. Bland 
annat i Domarlunden där två skelett påträffades i ett skepp bestående av kantställda 
kalkstensflisor, samt att ett skelett påträffades i ett av de fem skepp som ligger sida vid sida med 
varandra i Domarlunden (Hansson 1927:74f). Ulvsparre påträffade även obrända ben i 
skeppssättningen i Bäl som grävdes ut 1875 (Hansson 1927:67). Samtliga av dessa skelettgravar har 
tolkats som att tillhöra förromersk järnålder och det obrända skelettet i Skepp 1 från Gålrum som 
är C14-daterad bekräftar detta. Detta sammanfaller med perioden för när man övergick från att 
kremera sina döda till jordad begravning, vilket på Gotland sker mellan yngre bronsålder och 
förromersk järnålder, dvs. ca 500 f.kr. Under utgrävningen av skeppssättningen i Garda och Lau 
socken på Gotland 2010 påträffades två obrända skelett i en stensättning som ligger i direkt 
anslutning skeppet (Martinsson-Wallin 2010:34f). Traditionen att begrava sina döda i eller i 
anslutning till skeppssättningarna tycks därför ha funnits kvar även efter gravtraditionen ändrats 
från brandgravskick till skelettbegravning. Under förromersk järnålder började man även att 
begrava sina döda i skeppsformiga stenkistor under flat mark (Stenberger 1964:334) vilket visar att 
skeppssymbolen fortsatt vara viktig och levde kvar men att den tog uttryck på andra sätt när man 
slutade anlägga nya skeppssättningar. 
 
Den allmänna bilden av skeppssättningar och deras innebörd i samhället som byggde dem är något 
som generellt diskuterats mycket i arkeologiska sammanhang. Tidigare osteologiska analyser av 
benmaterial från skeppssättningar har tolkat de som familjegravar (Pettersson 1982), men detta är 
något som inte stämmer överens med resultaten från föreliggande analys. Mängden ben och 
antalet individer som blivit begravda i skeppssättningar är något som varierar mellan olika platser. 
Vilken symbolisk betydelse skeppen hade för människorna som byggde dessa är omöjligt att veta, 
men genom att analysera de kvarlevor som människorna begravde i dem får vi en inblick i vad 
skeppssättningarna användes till. 
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10. Slutsats 
Sju anläggningar med ben analyserades totalt i den här undersökningen som innehöll både brända 
och obrända ben med minst sex identifierade individer. Frågeställningen för uppsatsen kommer nu 
att besvaras nedan.  
 

• Vilka resultat ger de osteologiska analyserna rörande kön, ålder, MIND, kroppslängd, 

sjukliga förändringar och förbränningsgrad? Finns det rester efter djur i anläggningarna?  

 
Anläggningarna med ben från Gålrum innehöll minst tre mänskliga individer. Skepp 1 innehöll ett 
obränt skelett som bedömdes vara 17-19 år av obestämt kön. I samma påse som det obrända 
skelettet påträffades brända ben som tolkades som primärgraven i Skepp 1 som blivit förstörd av 
skelettbegravningen. De brända benen bedömdes till en vuxen individ av obestämt kön. 
Människoben påträffades även i Skepp 5 men varken kön eller ålder gick att bedöma. Djur 
påträffades i två av anläggningarna. Skepp 2 innehöll kremerade ben av en hel hanhund som var 
äldre än 1,5 år, samt en liten mängd fågelben. Skepp 5 innehöll ett fåtal ben från hund, och får/get. 
 
Anläggningarna med ben från Tängelgårda innehöll minst tre mänskliga individer, A1 innehöll ett 
obränt skelett som bedömdes till en man i 35-64 års ålder, samt att vara 174±3,84 cm lång. A1a 
och A2 innehöll kremerade människoben och båda bedömdes till vuxna individer av obestämt kön. 
Några få ben av ett ungt får påträffades i A2 som tolkades ha tillhört ett framben av djuret. 
 
Sjukliga förändringar observerades på de båda obrända individerna. Den unga individen i Skepp 1 
från Gålrum hade en lätt grad av hypoplasi på en hörntand. Den vuxna individen i A1 från 
Tängelgårda uppvisade gropar på insidan av kraniet som kan uppkomma med åldern men kan 
också vara en sjuklig förändring som uppkommit på grund av en inflammation. Eburnation 
observerades också på vänster knä på den här individen vilket tyder på att han haft en knäskada. 
 
Förbränningsgraden har varit stort sett den samma på båda lokalerna med undantag för en av 
kremationerna från Gålrum som hade något högre förbränningsgrad. De andra hamnade inom 
spannet av 400°-700° C, vilket verkar vara det vanligaste i den här sortens anläggningar, utifrån vad 
som observerats under analysen och jämförande med Eiferts material. Påträffade djurarter var 
hund, får/get och fågel vilket överensstämmer med vad som brukar påträffas i kremerade 
anläggningar från yngre bronsålder. Inga gravgåvor fanns dock närvarande i någon av de 
analyserade anläggningarna. 
 

• Finns det skillnader mellan de olika anläggningarna och i sådana fall vilka?  

 
Den största skillnaden mellan anläggningarna ses i de anläggningarna som innehållit både brända 
och obrända ben. Både Skepp 1 i Gålrum och A1 i Tängelgårda innehöll ett obränt skelett och dessa 
har daterats till förromersk järnålder och tolkats som sekundärbegravningar, vilket tyder på att 
skeppssättningarna använts även efter att brandgravskicket byts ut mot jordad begravning. 
 
Mängden ben har varierat i de olika anläggningarna och några, på grund av den lilla mängden ben i 
dessa, har ifrågasatts om de ens borde tolkas som gravar. 
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• Kan man se spår efter en medveten uppdelning av skeletten mellan de olika 

skeppssättningarna? 

 

Ingen medveten uppdelning gick att se i materialet. Ett fragment från okänd Påse 3 passade ihop 
med ett fragment från Skepp 5 men eftersom det är okänt varifrån Påse 3 kom från så visar inte 
detta på någon medveten uppdelning. 
 

• Skiljer sig resultaten från andra osteologiska analyser av benmaterial från 

skeppssättningar? 

 

Resultaten stämmer väl överens med de resultat Eifert fick ut i sin analys 2009. Liknande antal 
individer identifierades i varje skeppssättning och liknande djurarter påträffades. Sigvallius analyser 
av skeppssättningarna i Rute på Gotland och Hellerö i Småland fick henne att tolka 
skeppssättningar som familjegravar (Sigvallius 2001). Detta är något som skiljer sig från resultaten 
från föreliggande analys samt resultaten av Eiferts analys från 2009 där en eller två individer i varje 
skeppssättning är det mest vanligt förekommande. 
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11. Sammanfattning 
Föreliggande uppsats redogör för resultaten av de osteologiska analyserna av både kremerat och 
obränt benmaterial från sex skeppssättningar och totalt sju anläggningar med ben från två lokaler 
på Gotland. Fyra från Gålrumgravfältet i Alskog socken och två från Tängelgårda i Lärbro socken. 
Fem av anläggningarna innehöll människoben och minst sex individer identifierades. Djur 
påträffades också i tre av anläggningarna varav en innehöll endast kremerade kvarlevor av en hel 
hund. Två av dessa anläggningar innehöll obrända skelett och har tolkats tillhöra övergången från 
yngre bronsålder och förromersk järnålder. Inga gravfynd fanns i någon av anläggningarna. Av de 
kremerade människobenen från de olika anläggningarna kunde inget sägas om kön men samtliga 
bedömdes till vuxna individer. Den obrända individen från Gålrum bedömdes till 17-19 år av 
obestämt kön och den från Tängelgårda till en man i 35-64 års ålder. Förbränningsgraden har varit 
densamma i samtliga anläggningar förutom en som hade en något högre förbränningsgrad. 
 
Materialet har jämförts med material från andra skeppssättningar på Gotland som tidigare 
analyserats osteologiskt. Tolkningen från detta är att mängden ben och individer som blivit 
begravda i skeppssättningar varierar på olika platser. Tidigare analyserade skeppssättningar har 
tolkats som familjegravar vilket inte stämmer överens med vad som påträffats i den här analysen. 
 

12. Tack 
Ett stort tack till Carola Liebe-Harkort som varit till stor hjälp både under analysarbetet och 
uppsatsskrivandet och som kommit med många bra förslag om förbättringar. Tack även till Joakim 
Wehlin som hjälpt att välja ut materialet som ingår i uppsatsen och som även hjälpt till med 
litteratur, rapporter och tips om diskussionsämnen. Till sist tack till Margareta Kristiansson som 
hjälpt till med mycket under analysarbetet. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 
Tandhälsa 
 
Förkortningar i tandtabellerna: 
X =Tanden finns 
P = Post mortem tooth loss 
A = Ante mortem tooth loss 
S= Delen saknas 
 
R= Rot 
K= Krona 
 
(B) Buccal = Mot kinden 
(M) Mesial = Mot mittlinjen 
(O) Occlusalt = Tuggytan 
(Li) Lingual = Mot Tungan 
(D) Distal = Från mittlinjen 
(La) Labial = Mot läppen 
 
Metoder som använts för dokumentation av tandhälsa: 
Karies: Liebe-Harkort 2010 (Grad 1-9) 
 
Tandsten: Brothwell 1981 
0 = Ingen tandsten 
1 = Lätt grad av tandsten 
2 = Måttlig grad av tandsten 
3 = Kraftig grad av tandsten 
 
Slitage 
Molarer – Brothwell 1981 
Incisiver, caniner, premolarer - Buikstra & Ubelaker 1994 
 
Tandlossning: Brothwell 1981 
0 = Ingen tandlossning 
1 = Lätt grad av tandlossning 
2 = Måttlig grad av tandlossning 
3 = Kraftig grad av tandlossning 
 
Gotland, Alskog sn RAÄ 9:1 (Gålrum) Skeppssättning 1 (Obrända ben) 
Slitage 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 1
Karies B1 0 0 0 0 0 0 BK1 BK1 0 DR3 0
Tandsten 0 BK1 0 O1 0 0 0 0 0 0 0 0
Närvaro X S X X X X X P P X X X X X X S

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Närvaro X X X P X P P* P P S S P P X X X
Tandsten 0 BK2 BK2 DK1 LiK1 LiK1 0
Karies 0 0 0 0 0 BK1 LiK1
Slitage 1 1 3 4 3 1 1
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Gotland, Lärbro sn. RAÄ 114:1 (Tängelgårda)  A1 (obrända ben) 

 
Könsbedömningar med mått 
 
A1 114:1 (Tängelgårda) 

 
Mått på Axis 
Anläggning XSL SFS SFT LVF XDH SFB DSD DTD 

Skepp 1 (Obränt) RAÄ 9:1 (Gålrum)             12,38 10,1 

A1 114:1 (Tängelgårda) 54,51 21,24  -  17 41  -  13,4 11,93 

 
Längdmått på rörben 
 
A1 114:1 (Tängelgårda) 

 
 
 
 
 

Tandlossning 2 2 2 2 2 S S S 2 2
Slitage 3(+) 4(+) 5 5 6 5 5 4(+) 3(+) 2
Karies Hals mesialt 3Hals distalt 40 0 0 0 0 0 0 0
Tandsten 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Närvaro S X X X X X P P S S P X X X X X

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Närvaro S X P P X P S S S S S P X X X X
Tandsten 0 0 0 0 1 1
Karies 0 0 0 0 0 0
Slitage 5 S* 5 5(+) 3(+) 2
Tandlossning S S 2 2 2 2

Benslag Mätpunkt Mått (mm) Könsbedömning Övrigt
Femur Dx Vert. Dia. Caput 51,1 Man
Femur Sin Vert. Dia. Caput 49,43 Man

Humerus Dx Vert. Dia. Caput 50,56 Man
Humerus Dx Epic. Bredd 65,7 Man Fragmenterad lateralt
Humerus Sin vert. Dia. Caput 48,54 Man Mått taget på lös, något fragmenterad epifys
Humerus Sin Epic. Bredd 68,91 Man

Tibia Prox. Bredd 69,61 Man

Radius Max dia. Caput 25,76 Man Delvis fragmenterad
Radius Min dia. Caput 23,33 Man Delvis fragmenterad

Benslag Mått (cm)
Femur  46,7
Humerus  36,7
Tibia 40,6
MC 1 5,07
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Längdberäkningar på rörben 
 
A1 114:1 (Tängelgårda) 
Benslag Metod Uträkning 
Femur Trotter & Gleser 1952. Uträkning för män. 46,7*2,32+65,53 = 173,9 ± 3,94 
Humerus Trotter & Gleser 1952. Uträkning för män. 36,7*2,89+78,1 = 184,2 ± 4,57 
Tibia Trotter & Gleser 1952. Uträkning för män. 40,6*2,42+81,93 = 180,2 ± 4 
MC Trotter & Gleser 1952. Uträkning för män. 5,07*16,7+92,08 = 176,7 ± 5,8 

 


