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Nils-Gustaf Gejvall och hans forskning 
Av Berta Stjernquist 

Den 10 december 1960 var en betydelsefull 
milstolpe för Nils-Gustaf Gejvall och på sam
ma gång för den arkeologiska forskningen. Då 
lyssnade en intresserad skara till en anmärk
ningsvärd disputationsakt vid Lunds universi
tet med Gejvall som respemdent för avhand
lingen Westerhus. Medieved Population and 
Church in the Light of Skeletal Remains. En po
pulation från medeltid behandlades ur många 
aspekter där det även rymdes en diskussion 
om sociologiska och kulturhistoriska förhål
landen i det medeltida Jämtland. Vi som lyss
nade upplevde akten senn anmärkningsvärd 
därför att man ställdes inför ett extremt 
tvärvetenskapligt ämne som låg inom den ma-
tematiskt-naturvetenskapliga fakulteten men 
seim motiverat en betygsnämnd på nio leda
möter bland vilka ingick representanter för 
ytterligare två fakulteter nämligen den huma
nistiska och den medicinska. Gejvalls forsk
ning omfattar samma breda fält som var re
presenterat i betygsnämnden och spänner 
från naturvetenskap och medicin till sam
hällsvetenskap och humaniora. 

Nils-Gustaf Gejvall föddes den 13 decem
ber 1911 i Karlslunda, Kalmar län. Han var 
son till Gustaf Johnsson, trafikassistent vid 
den då existerande järnvägslinjen Ljungby-
holm-Karlslunda, och dennes maka Ester 
Wahlgren. Då han efter studentexamen i Kal
mar skrev in sig i Kalmar nation vid Lunds 
universitet 1932 hette han foil lärande Johns
son men tog kort därefter namnet Gejvall, det 
namn som sedan genom hans internationella 
forskning blev känt över hela världen. Stu
dierna i Lund i zoologi, botanik och pedago
gik ledde till en filosofie kandidatexamen 
1936. Filosofie licentiat blev han vid Uppsala 
universitet 1947 i ämnet zoologi med osteolo
gi som specialitet. Efter disputationen blev 
han fil. dr 1961. 

I den uppsummering av sitt liv som forskare 
som han gjeirde under sina sista år under ti

teln In på bara benen. En skelellforskares minnen 
(1991) har han förklarat varför han kom att 
ägna sig åt osteologien. Hans första tryckta 
arbete som publicerades i Kungl. Fysiografis-
ka Sällskapets i Lund Förhandlingar 1934 be
handlade binas hjärnor och var ett resultat av 
den forskning han påbörjat under Bertil 
Hanströms engagerande ledning. Av en tillfäl
lighet kom han emellertid i Kalmar i kontakt 
med Martin Olssons utgrävningar vid slottet. 
Han blev intresserad av det rika benmaterialet 
från utgrävningarna och fick medföra en del 
till Lund. Hans lärare där, den likaledes enga
gerande Herved Berlin, upptäckte i materialet 
ben av den utdöda Ölandshästen. Gejvall blev 
med ens medveten om vilken värdefull infiir-
mation som låg förborgad i benmaterial och 
inriktningen blev osteologi. 

Under slutet av 1930-talet och under krigs
åren tjänstgjorde Gejvall på olika håll bl. a. en 

Nils-Gustaf Gejvall. Foto Lennart Nilsson. 
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kortare tid som lärare samt under tiden 
1937—1939 som konservator vid Naturhisto
riska Riksmuseets vertebratavdelning. Under 
kriget tog han av ekonomiska skäl tjänst ineim 
Försvarsväsendets radioanstalt. Denna tjänst
göring inspirerade honom och radiotelegrafi 
som han även tidigare sysslat med blev en 
hobby under hela hans liv. I övrigt blev 1930-
talet för heinom en inkörsport till hans omfat
tande internationella verksamhet. Genom re
sor och forskningsuppdrag framför allt i 
Grekland och Mindre Asien skaffade han sig 
stor erfarenhet av internationell arkeologisk 
forskning. 

Hans farbror Oscar Broneer, professor i 
klassisk arkeologi vid University of Chicago 
och chef för den amerikanska arkeologiska 
skolan i Athen, hade utgrävningar på Akropo-
lis. Till Athen reste Gejvall och fick genom 
farbroderns förmedling uppdrag som osteo
log vid the Archaeological Expedition of the 
University of Cincinnati i Tröja, grävningar 
som då leddes av Karl W. Blegen. Där deltog 
han under kampanjerna 1937 och 1938. Efter 
kriget reste han bl. a. till Egypten, Libanon, 
Syrien och Cypern. 1958 deltog han i fält
arbete i Gamla Korinth och Isthmia som drevs 
av Oscar Broneer och arbetade där med be
stämningar av benmaterial bl. a. från Lerna på 
Peloponnesos. Han gjorde också bestämning
arna av ben från Svenska Institutets utgräv
ningar i Acquarossa och Luni i Italien och 
från andra utgrävningar där och i Grekland. 

Kontakten med material från den klassiska 
världen och resorna till dessa områden satte 
djupa spår i Gejvalls forskning. Han fick över
blick, såg sammanhang och fick en mängd 
personliga kontakter, allt av betydelse för 
hans senare utveckling och arbete. Han har 
gjent samtliga benbestämningar i Blegens 
publikation om Tröja som utkom 1958. Hans 
licentiatavhandling behandlade Tröjas djur
värld. En annan större publikation med hans 
bestämningar är Lerna. A Preclassical site in lhe 
Argcdid, Part I, The Fauna, senn utkom 1969. 
Flera andra skulle kunna nämnas. 

Efter att under kriget ha tjänstgjort inom 
försvaret och under 1944 som löelakorsdele-
gat i Grekland kom Gejvall 1945 till Statens 
historiska museum som osteolog på tillfälliga 

arvodestjänster. Det fanns inte någon formell 
tjänst men intresset heis de ledande var stort 
att inrätta en sådan. Efter en fyrpartimotion i 
riksdagen tillkom en amanuenstjänst som han 
tillträdde 1948. Den omvandlades till antikva
rietjänst år 1950 och ämnet var därmed etab
lerat men ramarna var ytterst snäva. Det fanns 
planer på att inrätta ett osteologiskt laborato
rium men det skulle dröja många år innan 
detta kunde förverkligas. Det blev år fyllda av 
olika förordnanden i fält, benbestämningar 
och utveckling av osteologiens bestämnings
metoder, främst bestämningarna av brända 
ben. 

En av de större uppgifterna under denna 
tid var utgrävningar och benbestämningar vid 
undersökningarna av järnåldersbyn Vallhagar 
på Gotland. Gejvall deltog där mycket aktivt 
under åren 1946, 1947 och 1948. Under slu
tet av 1950-talet och början av 1960-talet följ
de andra stora uppgifter: bestämningarna av 
benmaterial från Helgo (i Excavations at Helgo 
III, 1970) och från Skedemosse (The Archaeo
logy of Skedemosse III, Die Knochenfunde von 
Säugetieren und vom Menschen, tillsammans 
med J. Boessneck och Angela vein den 
Driesch-Karpf, 1968). Gejvall gjorde då också 
bestämningarna av benmaterialet från min 
egen undersökning vid Simris i sydöstra Skåne 
(Anthropological and Osteological Analysis of the 
Skeletal Material and Cremated Bones from Sim
ris 2:3, Simris Parish, i publikationen Simris II, 
1961). Han kom att medverka i publikationer 
från flera av de större arkeologiska undersök
ningarna vid denna tid. Det samstämmiga re
sultatet var bl.a. insikten om betydelsen av 
benmaterialet fiir analyser om samhällsförhål
landen i förhistorisk tid. 

För Simrismaterialet där huvuddelen av be
varade ben var brända ben från bronsåldern 
var resultetet bland annat en ökad kunskap 
enn gravseden då ben av lamm beständigt var 
en del av gravinnehållet. Detta tolkades av 
Gejvall som ett belägg för offer i samband 
med gravläggningen. Ett mångårigt stimule
rande samarbete och livslång vänskap oss 
emellan hade etablerats. Han kom senare ock
så att analysera benmaterialet från mina 
undersökningar av järnåldersboplatsen vid 
Gårdlösa i Smedstorps socken i Skåne (Skeletal 
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Remains from Gårdlösa) framlagt i den första 
volymen av publikationen 1981. 

Förutsättningarna för den insats som 
Gejvall kom att göra var den metodutveckling 
som han genomförde inom osteologien och 
de förbättrade arbetsförhållanden som inrät
tandet av Osteologiska forskningslaboratoriet 
kom att medföra. 

Metodutvecklingen inom osteologien som 
innebär möjligheten att hämta en mångsidig 
information ur material av brända ben kan 
utan tvekan betecknas som en banbrytande 
insats. Under 1930-talet hade från ledande 
forskare framförts åsikten att de brända be
nen saknade värde för forskningen och därför 
inte behövde tillvaratagas. Det fanns dock 
andra forskare med en mera försiktig attityd. 
Enligt uppgift av Gejvall i den nämnda skrif
ten In på bara benen hade Axel Bagge vid dis
kussionerna framfört att förhistorikerna på 
Museet visserligen ansåg att de brända benen 
då inte kunde lämna någon information men 
att man borde spara dem för framtiden med 
tanke på att det senare kunde utvecklas meto
der för bearbetning som kunde ge bidrag till 
forskningen. En sådan försiktig attityd visade 
sig synnerligen välmotiverad. 

Då K. E. Sahlström avslutat sina undersök
ningar av brandgravfältet på Kyrkbacken, 
Horns socken, Västergötland, ville han veta 
om det bland de brända benen också fanns 
djurben. Han vände sig med denna fråga till 
Gejvall, som blev intresserad av uppgiften. 
Intresset stegrades av erfarenheterna från en 
resa där han kommit i kontakt med stora ma
terial av brända ben. 

Vid en vistelse i England hade Gejvall ställts 
inför ett omfattande material av brända ben 
som kom från brandgravar i Carthago vilka 
tillhörde Tanitkulturen från ca 700 f. Kr. Vid 
ett studium av detta material fann han flera 
intressanta detaljer bl. a. att det regelbundet 
förekom fragment av lamm, ett drag som han 
tolkade som uttryck för en fruktbarhetskult 
till den feniciska gudinnan Tanit som var en 
motsvarighet till gudinnan Astarte i Grekland. 

Gejvall kom nu att ingående ägna sig åt 
studiet av de brända benen och sökte få infor
mation om bränningsförloppets inverkan på 
ben genom att studera material i moderna 

krematorier. Det tillkom en rad publikationer 
av vilka flera hade anknytning till Sahlströms 
utgrävningar i Västergötland. Ett särskilt ar
bete Bestämning av brända hen från forntida 
gravar (Fornvännen 1947) behandlar viktiga 
metodiska aspekter på analys av brända ben 
med utgångspunkt från fynden från Kyrkbac
ken i Horns socken. Han tar upp frågan om 
vilka benfragment som är betydelsefulla och 
vilken kunskap som kan erhållas. Det rör sig i 
första hand om ålders- och könsbestämningar 
och om bestämningar av bensamlingarnas 
sammansättning och inslag av djurben men 
även om iakttagelser av sjukliga förändringar 
på benen. Denna artikel i Fornvännen jämte 
publikationen av benmaterialet i Gravfältet på 
Kyrkbacken i Horns socken, Västergötland (1948) 
är Gejvalls grundläggande arbeten rörande 
bestämning av brända ben. De trycktes på 
engelska i en liten volym som tillägnades 
Gejvall på 70-årsdagen 1981 (Ossa Letters No. 
2). Andra av Sahlströms publikationer där 
Gejvall medarbetat behandlar gravfältct i 
Mellby by. Kållands härad (1951) samt Bankäl-
la och Stora Ro (1954). 

Av tidiga arbeten om brända ben kan man 
vidare nämna dem som tar upp fynd från bor
gen Letterkeen på Irland och en storhög från 
bronsåldern i Danmark. Ett stort material be
handlas i Gravfälten vid Fiskeby i Norrköping II 
(1965), gravfält som undersökts och publice
rats av Per Lundström. Ett arbete för en inter
nationell publik Cremations har tryckts i Sci
ence in Archaeology 1963. 

Den andra förutsättningen för ett fram
gångsrikt arbete med benbestämningarna var 
som nämnts tillkomsten av det Osteologiska 
forskningslaboratoriet vid Stockholms univer
sitet i lokaler i Ulriksdals Kungsgård. Efter 
långa förberedelser och ett intensivt arbete av 
Gejvall kunde det inrättas med anslag från 
Kung Gustaf VI Adolfs 80-årsfond för svensk 
kultur och Knut och Alice Wallenbergs Stiftel
se. Det invigdes den 12 april 1967. Det inne
bar att osteologi fick en tryggad ställning som 
gav möjligheter till undervisning i ämnet. 
Gejvall var väl skickad att utveckla det. 

Efter sin disputation blev han docent i his
torisk antropologi och osteologi vid Stock
holms universitet 1961 och fick en tjänst 
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som forskardocent vid Statens Humanistiska 
Forskningsråd 1963, vilken ersattes av en 
tjänst som biträdande professor 1969, senare 
omvandlad till personlig professur. I hans 
skriftförteckning finns upptaget en studieplan 
för examensämnet osteologi med historisk 
fysisk antropologi vid Stockholms universitet 
(Stencil 1966). Genom sitt giftermål med 
Anna-Britta Sundén 1959 fick han inte bara 
en livskamrat utan också en trägen medhjälpa
re i sitt forskningsarbete. 

De stora material som skulle analyseras 
krävde en rationell statistisk hantering. Gej
vall var öppen för tillämpning av maskinella 
hjälpmedel. Han beslöt att söka sig fram till 
lämpliga metoder och prövade datamaskinbe
handling på de stora benmaterialen från Ler
na som han fått att bearbeta. Försöken utföll 
lyckligt och följdes av en utbyggnad av meto
derna och ett successivt tillskott av de maski
nella hjälpmedlen. Genom anslag från Statens 
Naturvetenskapliga forskningsråd kunde man 
under 1970 utöka apparaturen med automa
tisk digital mätanordning vilket medförde sto
ra lättnader. Gejvalls framsynthet och aktiva 
insatser i bearbetningsmetodiken framgår av 
sådana arbeten som Datamaskinbehandling av 
.skelettmaterial vid Stockholms universitets osteolo
giska forskargrupp (Fornvännen 1966), Kun
skap genom hen och kol i Forntid fiir Framlid 
(1972), och Automatic Measuremenl and Regis
tration Equipment for Use with Computers (Ossa 
1974). Laboratoriet har sedan dess successivt 
utbyggts enligt moderna principer för hante
ring av stora datamängder. 

Det låg nära till hands för Gejvall att även 
intressera sig för det hjälpmedel för datering
ar som åldersbestämning med CH -metod in
nebär. Särskilt centrerade han sig på bestäm
ningar där utgångsmaterialet var ben. Han 
var en av initiativtagarna till Laboratoriet för 
radioaktiv datering i Stockholm och han fun
gerade som sekreterare för dess ledning från 
tillkomsten 1956 till år 1960. Några av hans 
arbeten vittnar om detta såsom New Applica
tion of Radiocarbon Dating to Collagen Residue 
in Bones som han tillsammans med Engstrand 
och Sellstedt publicerade i Nature 1966 med 
en svensk version i Fornvännen 1967. 

För att skapa möjligheter till publicering av 

artiklar om benmaterial i ett speciellt organ 
startade Gejvall tidskriften Ossa, International 
foumal of Skeletal Research. Den första voly
men kom ut 1974. Den blev en länk från det 
Osteologiska Forskningslaboratoriet till den 
internationella forskarvärlden. Gejvall ledde 
själv utgivningen ända till sin bortgång då vo
lym 14, 1988/89 utkommit. 

Gejvall kom att ägna en del av sina krafter åt 
identifiering och rättsmedicinska undersök
ningar. Han hade därvid kontakt bl.a. med 
rättsmedicinska och rättsodontologiska insti
tutioner och med Polishögskolan där han oc k-
så gav viss undervisning. Han lockades i själva 
verket av den spänning som låg i sådana ar
betsuppgifter. År 1951 fick han uppdraget att 
analysera skelettdelar av vid Poltava fallna sol
dater. Bockstensmannen tilltalade hans fanta
si och han medverkade till insamling av infor
mation om honom. Mera känd är kanske 
Gejvalls medverkan vid genomgången och 
analysen av innehållet i Den Heliga Birgittas 
relikskrin i Vadstena klosterkyrka år 1952. 
Gejvall samarbetade därvid med bl. a. Carl-
Herman Hjortsjö som också ledde den medi-
cinsk-anatomiska och antropologiska under
sökningen av Lars Gathenhjelms kvarlevor år 
1956 med Gejvall som medarbetare. Hjortsjö 
och Gejvall genomförde också undersökning
en av Erik XIV:s skelett och kranium år 1958. 
Detta år utförde Gejvall ett annat liknande 
uppdrag tillsammans med Folke Henschen, 
nämligen analysen av Swedenborgs kranium. 
Flera av dessa delvis dramatiska arbetsuppgif
ter med historisk syftning skildras utförligt av 
Gejvall i den nämnda boken In på bara benen. 

Bland de skelett som Gejvall analyserade 
och omvärderade har det senmesolitiska ske
lettet från graven vid Barum på landtungan 
mellan Oppmanna- och Ivösjöarna en särställ
ning. Denna individ som haft stor betydelse i 
den arkeologiska diskussionen hade närmast 
på grund av gravgåvorna av fångstredskap be
dömts som manlig. Vid den undersökning som 
Gejvall kom att utföra 1970 i samband med en 
flyttning av skelettet från utställningen på Sta
tens historiska museum visade det sig att bäc
kenbenen visade spår av ett stort antal barna
födslar. Detta väckte stort uppseende, inte 
minst hos internationella forskare som fick ta 
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del av analysmetod och resultat. Gejvall kände 
berättigad stolthet över att på detta sätt med 
vetenskaplig metod kunna ändra en tidigare 
identifiering. Resultatet finns publicerat i fle
ra arbeten bl. a. i uppsatsen The Fisherman 
from Barum — Mother of Several Children. Pa-
laeoanatomic Finds in the Skeleton from Bäcka
skog (Fornvännen 1970). 

Till de större undersökningar som engage
rade Gejvall under i huvudsak 1970-talet är 
bestämningarna av de stora benmängder som 
grävdes fram vid undersökningarna av Eke
torps borg. År 1968 fick han uppdraget av 
Mårten Stenberger. Det tog många år av in
tensivt arbete. Publikationen trycktes 1979 
och har titeln Eketorp - Die Fauna, en volym på 
504 sidor. Det var då det största osteologiska 
material som undersökts i Sverige, en uppgift 
som ställde stora krav på ledningen inte minst 
därför att det krävdes resurser för medarbe
tarna och en fast organisation för genomfö
randet. Materialet var dessutom så mångskif
tande att det krävde insatser av olika specialis
ter och Gejvall engagerade många medarbeta
re såväl från Sverige som från utlandet. 

Gejvalls egen beskrivning av projektet i bo
ken In på bara benen har titeln Eketorps horg — 
en miljöstudie på gamla hen. Han tar där fram 
vissa problem om samhället som belyses av 
benmaterialet. Han framhåller att bebyggel
sen innebar en miljödestruktion av stora mått. 
Man möter där ett för Gejvall karakteristiskt 
drag nämligen hans engagemang för männi
skan och förhållandet mellan människa och 
miljö. Det är ett starkt humanistiskt drag som 
han på ett lyckligt sätt förenar med sin natur
vetenskapliga inriktning. Det slår igenom i 
många av hans arbeten. Då han ville använda 
benmaterialet från Tröja för sin licentiatav
handling mötte det enligt hans egen utsago 
visst motstånd från naturvetenskapligt håll. 
Det klassades som arkeologi vilket det j u också 
var. Men han fick som han ville och han lycka
des även senare realisera sina tvärvetenskapli
ga och humanistiska ambitioner. Till denna 
del av hans väsen hör intresset för miljöförstö
ringen. Detta kommer fram särskilt tydligt i 
hans arbeten om Lerna Lema. A Preclassical 
site in the Argolid (1969) där man bl. a. i ben
materialet tydligt kunde se hur destruktiv 

människans aktivitet var. Det kommer igen i 
Förhistorisk miljöförstöring (Forskning och 
framsteg 1970), Osteologi och miljödestruktion 
(Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien Årsbok 1977) och Benbitar berätta 
- medeltida miljöförstöring (Forskning och 
framsteg 1982). Flera artiklar i detta ämne 
skulle kunna nämnas. 

Till Gejvalls engagemang för människan 
och miljön kan man räkna hans deltagande i 
de av Kungl. Vetenskapsakademien anordna
de internationella symposierna om den äldsta 
människan nämligen Nobelsymposiet 1978 i 
Karlskoga Current Argument on Early Man och 
symposiet Behaviour of the Earliest Hominids 
som ägde rum i Stockholm 1988. Detsamma 
gäller arbetet i den Ad hoc grupp för pleisto-
cenforskning som Kungl. Vetenskapsakade
mien inrättade, likseim symposierna under 
ledning av Carl Gustaf Bernhard. Till de sym
posier där jag kunde följa Gejvalls insatser hör 
vidare det tillfälle i december 1986 då han vid 
Svenska Läkarsällskapets Riksstämma var mo
derator vid den medicinsk-historiska sektio
nens minisymposium Människoblivandet. Ar
betet i dessa symposier var inte bara en osteo-
logs engagemang utan till stor del ett uttryck 
för Gejvalls humanistiska livssyn. Människan i 
relation till den omgivande miljön är ett bä
rande intresse i hans forskning. Dessa sympo
sier ligger i senare delen av hans levnad men 
samma livssyn präglar en del tidiga arbeten 
som visar att den var en del av hans personlig
het. 

Gejvalls intresse för människor också i vår 
tid har väl bidragit till att han ägnade en stor 
del av sina krafter åt populärvetenskap både i 
skrifter och i föredrag. Han förde gärna fram 
sina forskningsresultat även i populär form. 
Han var en flitig föreläsare i radio och han 
skrev artiklar i tidskrifter som Forskning och 
framsteg. Han fann därvid fyndiga titlar så
som Djur och odjur i Tröja förr och nu (Naturen 
och vi 1938) eller Trojanska hästen och skogsrus
set (Ur hästens historia 1951). Andra titlar som 
skall nämnas är Svensk osteologisk forskning 
(Statens Naturvetenskapliga forskningsråd 
Årsbok 1965) och Forskningslaboratorium i 
1700-talsstall (Ronden 1968). 

Gejvall var rikt utrustad även på det musika-
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liska och konstnärliga planet. Då han blivit 
emeritus fick han möjlighet att utveckla sin 
konstnärstalang. Vid ett tillfälle fick jag som 
gåva av honom ett av hans konstverk, en akva
rell av en färgmättad strandhed i Halland. 

Nils-Gustaf Gejvall avled den 3 mars 1991. 
Hans insatser präglas av stor forskningsinten-
siiet, vetenskaplig ärlighet och omutliga krav 
på belägg. Samtidigt var han en känslig natur 
och man kunde ana en viss osäkerhet i hans 
tilltro till sin egen förmåga. Det hängde kan
ske samman med de krav han ställde på sig 

själv. Och han uträttade mycket. Restultaten 
av hans forskning och hans administrativa ar
bete för osteologin och därmed också för ar
keologin kan betecknas som banbrytande. 
Han blev också ledamot av många in- och 
utländska akademier och lärda samfund så
som Kungl. Vitterhets Historie och Antikvi
tets Akademien, Kungl. Humanistiska Veten
skapssamfundet i Lund, The Royal Anthropo
logical Institute of Great Britain and Ireland 
och The American Association of Physical 
Anthropologists. 
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