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Undersökning av de vid grävningarna i Visby 1924 
tillvaratagna skeletten dels från St. Drottensgatan dels 

från Stora torget. 
Av 

CARL M. FURST. 

Nr 1. Skelettet från St. Drottensgatan bestod av kalvarium 
d. v. s. ett kranium utan kvarsittande ansiktsdel, en halv överkäke, 
underkäke, fragment av revben och bröstben, samtliga ryggkotor, 
varav några dock skadade. I skadat tillstånd funnos även skul
derblad, nyckelben, överarmbenen, armbågsbenen och vänstra 
strälbenet. Korsbenet och samtliga undre extremitetens ben lika
som händernas ben och högra strålbenet saknades helt. 

Kalvariet hopfogades av 21 stycken. Vänster sida var splitt
rad i många stycken och ej möjlig att få fullt korrekt ihopsatt. 
En pressning i graven kan även hava bidragit härtill. Av an
siktets ben kunde överkäkens högra del till stor del samman
fogas och samtliga tänder insättas. Underkäken, som samman
fogats av två stycken, saknade ledknappar. Kindben och näsben 
saknades helt och hållet. 

Pannbenet visar hög glabella sammanhängande med ögon
brynsbågarna. Sulcus supraorbitalis ej djup. Profillinjen är efter 
en lindrigt markerad sulcus supraglabellaris relativt rätt upp
stigande, därefter långsamt stigande till vertex och sedan slut
tande till lambda. Vid obelion går medellinjen i en nedsänkt 
fåra. Nackknölen är väl markerad. Från inion till opistion bildar 
profillinjen en nedåt bakåt konvex båge. Fåran vid obelion om-
gives av en femkanlig avplattning med spetsen mot vertex och 
basen mot squama ossis occipitis (obelion-lambda planet). Detta 
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femkantiga plan förekommer ibland mer eller mindre utpräglat, 
särskilt oftare har jag iakttagit det hos de långskalliga eskimå
skallarna. Processus mastoidei äro ganska kraftigt utbildade. 
Kraftig torus palatinus. Gommen hög vid sidorna av torus. Stora 
benknutor pä insidorna av över- och underkäken (torus mandi-
bularis). Tänderna starkt slitna i synnerhet molarerna i under
käken. På vänster sida bortfallna och antydning finnes här till 

Fig. 146. 
Kalvarium från St. Drottensgatan. 

Fig. 147, 
Kranium IV frän Stora Torget. 

en förutvarande cystabildning. Samtliga tandrötter bära en egen
domlig kalkbeläggning. 

Skallen har en betydlig längd, 202 mm., långskallig med 
L-B-index 67; 8, av utpräglad nordiskt typ och manligt kön samt 
av ungefär 40 å 50 års ålder. De kraniemått, som kunnat tagas, 
äro upptagna i tabellen. 

Då undre extremitetens ben saknas och de övriga långa 
benen äro så skadade att ej deras största längder kunnat upp
mätas, har ej heller någon kroppslängd kunnat beräknas. Över
armbenen visa ett mycket starkt utvecklat fäste för musculus 
deltoideus, vilket giver benet en egendomlig form. Torsionsvin-
keln är, så vitt det kan bedömas, liten. Mannen har antydnings-
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vis varit en kraftig individ, men både de långa benen och rygg
kotorna angiva tydligt en arthritis chronica defoimans. 

Från grävningarna vid Stora torget i Visby erhöll jag en 
större samling ben. Genom fyndberättelsen och den åtföljande 
planritningen samt fotografier, tagna under grävningen, framgår, 
att fyra skilda skelett observerades och betecknades med romerska 
siffror, I—IV. Av dessa var egentligen endast ett, IV, av större 
värde för antropologisk undersökning och mätning, då dess kra
nium var det enda som kunde hopfogas, och skelettbenen i 
övrigt till större delen, om ock i förmultnat och skadat skick, 
dock så att de kunde, om ej helt, tillgodogöras. Av skelett I 
fanns obetydliga rester i behåll. De hade legat fullständigt om
rörda, då de upptogos, men möjlighet är, att en underkäke från 
rutan D4 hörde till detta skelett, då tänderna i den och de i 
överkäken till I passade ganska väl ihop. Skelett II var från ett 
c. 8 årigt barn. Endast kotor och nedre extremiteter anträffades. 
Av skelett III funnos i läge endast en del av nedre kroppens 
ben. I rutorna B 4 och C 4 funna och sedan till ett nackparti 
hopfogade ben samt ett par överkäksstycken, som kunde hop
fogas tyckas emellertid hava tillhört detta skelett och troligen 
också fragmentet av underkäken, som låg i rutan B 2, emedan 
tänderna i käkarna passa ganska bra samman. Varthän de av 
kraniestycken från rutorna C 2 och D2 och de från rutan D4 
hopsatta nackpartierna hört, likasom ett överarmben från C 5 och 
en höger radius från C 3 har jag ej kunnat utröna. 

Nr 2. Av skelett IV funnos kranium med underkäke, en del 
fragmentariska revben, sex halskotor och om än skadade så dock 
ganska fullständiga extremiteternas ben. Korsben, vänsler stiål-
ben, handlovsben saknas helt och hållet. Kraniet hopfogades av 
40 stycken och underkäken av 7. Kraniet har säkerligen pressats 
i graven, vilket bidragit till svårigheten att få det korrekt sam
mansatt. En del mått, särskilt ansiktsmåtten har ej kunnat an
givas med full säkerhet, varför de såsom vanligt, omgivits med 
kläm. Skelettet är kvinnligt och av ungefär 30 å 40 års ålder. 

Kraniets profil angives av en linje utgående från ett ej syn-
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nerligen'djupliggande nasion stigande uppåt över en tydlig men 
ej hög glabella. Efter en ej mer än tydlig sulcus supraglabellaris 
fortsätter profillinjen i svag båge uppåt till vertex därefter båg
formigt bakåt utan avsättning av någon särskilt markerad nack-
knöl. Från inion går linjen mera rakt nedåt framåt. Bakom 
bregma är en, dock ej betydlig, sadelformig nedsänkning (Efter 
trycket av band under tidiga barnaår?). Linea occipitalis superior 
är kraftigt utvecklad. Ögonbrynsbägarna tydliga men ej höga. 
De lateralt om dem liggande triangclfoimiga partierna äro något 
utåtsvängda. Hjässknölarna äro markerade. Processus mastoideus 
dexter verkar stor i det att den saknar fossa digastrica, vilken är 
synnerligen väl utvecklad å vänster sida. Näsbenets övre del, 
den enda som finnes kvar, är starkt konkavt framåtsvängt. Alla 
suturer äro öppna utom sutura coronalis mest laterala del. Kra
niet visar assymetri, som väl dock till största delen beror på 
pressningen i graven. Tänderna äro ganska starkt slitna. I över
käken har säkerligen ej funnits visdomständer. I underkäken har 
den på vänster sida ej brutit sig fram. Torus mandibularis finnes, 
men ej torus palatinus. Kraniet är långskalligt med L-Br-index73,3. 

Lårbenen äro platymera och skenbenen ecnemiska. Beräknat 
efter Manouvriers tabeller med ledning av det ena lårbenet skulle 
kvinnan i livet varit ungefär c. 157 cm. hög. 

Nr 3. Om skelett I meddelar kand. Nihlén, att "i övre sten
ålderslagret låg resterna av ett synnerligen illa åtgånget skelett. 
Det var beläget ovan skelett III". Flera mindre kranieben funnos 
men intet större kranieparti kunde hopfogas. En del voro av be
tydlig tjocklek och angåvo manlig ägare. Ett stycke av en över
käke med samtliga tänder fanns där även. En undeikäke, som 
låg i rutan D 4, angav sig på grund av att tänderna passade 
emot överkäkens tänder kunna hava tillhört della skelett. Häri
genom skulle möjligen antydas riktningen, i vilken skelettet ur
sprungligen legat, nämligen med huvudet i väster, ungefär som 
skelett IV. Av övriga skelettben funnos fragment av revben, ett 
par ryggkotor, fragment av korsben, av lårben, av nyckelben och 
av vänstra armens ben. Det defekta lårbenet visar platymeri. 
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Nr 4, Skelett III, som låg i rutorna C 2, C 3 och D 2, visar 
sig redan å planen och på fotografierna mycket defekt, då det 
här endast skönjes några lumbalkotor och en del nedanför dem 
liggande ben. Jag erhöll fyra ländkotor, korsben, bäckenbens
rester, ett ganska väl bevarat lårben samt dessutom båda arm-
bågsbenen, vänster strålben jämte metacarpal- och fingerben. 
Emellertid tyckes skelettet kunna bliva kompletterat av kranial-
bensfragment frän så långt avlägsna partier som rutorna B 4 
och C 4. 17 stycken av dessa ben sammansattes till en ofull
ständig bakdel av kranium. Överkäken fanns nästan fullständig 
och genom den kunde slutas till att det i B 2 liggande under
käksfragmentet sannolikt även tillhörde detta skelett. Skelettet 
är tydligt manligt. Kraniet visar en markerad nackknöl, kraftiga 
muskelfästen, stora processus mastoidei. En betydlig torus occi-
pitalis ger intryck av att stå åtminstone delvis på artritisk bas, 
vilket ännu mera styrker sambandet mellan detta kranium och 
de i naturligt läge liggande skelettbenen, vilka visa tydliga 
märken på en kronisk arthritis deformans. Överkäken har hög 
gom, samtliga tänder äro slitna, isynnerhet första och andra kind
tänderna. Stora käkhålor. Underkäken, av vilken endast ett ofull
ständigt högerparti återstår, har en prsemolar II och molar I och 
II, som äro slitna på sådant sätt att de passa mot motsvarande 
tänder i överkäken. Lårbenet är platymeriskt och angiver en 
kroppshöjd på ungefär 165 cm. 

Nr 5. Barnskelettet, betecknat med II på planritningen, sak
nade hell och hållet huvudets ben. Så vidt man av övriga ben 
kan bedöma, har skelettet tillhört ett ungefär 8-årigt barn. Av 
övre extremitetens ben fanns endast ett strålbensfragment. Nedre 
extremitetens ben funnos till största delen och dessutom några 
ryggkotor. Skelettstympningen liknade alliså förhållandena vid 
skelett 111. 

Nr 6. Kraniebenen från rutorna C 2 och D 2 hopfogades till 
ett nackparti, bestående av 17 benstycken. Hjässbenen mätte på 
sina ställen ända till 8 mm. i tjocklek. Processus mastoidei voro 
kraftigt utvecklade, men muskelfästena i övrigt ej vidare starkt 
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utbildade. Tydlig nackknöl. Det hela angav tydligt manligt 
kön. 

Nr 7. Av kraniebenen från rutan D 4 hopsattes 9 stycken 
ben från nackbenet, från vänstra tinning- och hjässbenet till ett 
nackparti. Högerstyckena kunde å sin sida hopfogas men ej 
apteras till det övriga. Benen voro synnerligen tunna, muskel
fästena svagt utbildade. Nackknöl var tydligt angiven. Könet var 
otvivelaktigt kvinnligt. 

Efter att hava granskat det som av de olika skeletten ligger 
i naturligt läge och det som kunnat sammanföras till dem från 
annat häll av det uppgrävda området, särskilt i avseende på 
skelettet III och I, så är det tydligt, att begravningarna skett vid 
olika tider och att skelett IV:s ägare lagts ned senare än de 
andra och att rum beretts detta skelett dels genom att undan-
rödja övre delarna av skeletten III och II, som blivit spridda, så
som särskilt kraniestyckena från skelett III ådagalägga, dels 
splittrat hela skelettet, såsom skelett I tyckes visa, då en del 
därav låg över skelett III, en del såsom underkäken i ruta D4; 
dock allt det funna av detta skelett I till höger om det sist ned
lagda skelettet, ett visst bevis för att skelett I undanröjts för att 
skaffa plats ät skelett lV:s ägare. 

Av endast tvänne kranier har kunnat beräknas längdbredd-
index, nämligen det frän St. Drottensgatan och skelett IV. Båda 
voro utpräglat långskallar med index resp. 67,3 och 73,3. Av 
de övriga kranieresterna hava endast tre nackstycken kunnat hop
fogas, raen av deras nackknölar kan man ana, dock ej bevisa, 
att de varit långskallar. Den nordiska typen äga de två fullstän
digare kranierna, och troligen hava även de tre andra haft denna. 
Smäväxta tyckas de ha varit, som vi kunnat bestämma i detta 
avseende, nämligen mannen från St. Drottensgatan ungefär 166 
cm. och kvinnan från Stora torget III ungefär 157 cm. Att under
käkarna hava torus mandibularis antyder, att de levat på hård-
tuggad föda och, då denna bildning är vanligast hos eskimåer 
och lappar, tyckes den även hava anledning alt utbildas hos 
folk, som leva på animalisk föda. Levnads- och klimatiska för-
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hållandena tyckas hava skaffat dessa gotlänningar, liksom andra 
jag förut undersökt från Visby och andra platser på Gotland, 
svår kronisk ledgångssjukdom. Även på andra stenäldersskelett 
såsom från Öland har jag funnit märken efter arthritis chronica 
deformans. 

Tabell bilägges över kraniemått och extremitelbens mått, så
vitt de hava kunnat tagas. Tabellen visar indirekt även, i vilket 
defekt tillstånd benen befunnit sig. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Carl M. Fiirst. Un te r suchung der bei den Ausgrabungen in Wisby 
1924 aufbewahr ten Ske le t t e von St. Dro t t en sga t an und dem 
g rossen Marktpla tz . 

Bei den Ausgrabungen in Wisby 1924 glaubt man Steinzeitskelette kon-
statieren zu können. Nur an 2 Kranien konnte der Länge-Breite-Index berecli-
net werden, nämlich von Kranien Fg . 146 und Fig. 147. Das erste war 202 mm. 
läng mit einem Index von 67.8, gehörte einem Manne von ausgeprägt nordi-
schem Typus, zirka 40—50 Jahre alt. Das zweite Kranium aus dem Grabe IV 
zeigte einen Index von 73.3. Wahrscheinlich haben auch die drei anderen Kra
nien nordischen Typus gezeigt. Sie waren ziemlich klcin gewachsen — der hier 
zuerst erwähnte Mann hat 166 cm. gemessen, eine Frau (Grab 111) zirka 157 cm. 
Die Unterkiefer zeigen einen Torus mandibularis, eine Bildung, welcke andeu-
tet, dass die Menschen von zäher animalischer Nahrrng gekbt haben. 

Aueh haben sie an chronischer Arthritis deformans gelitten. Von Ske
letten waren 4 männlich, 2 weibheh und eins von einem 8-jährigen Kinde. 
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MÅTT-TABELL 
över 

Stenälderskranier från Visby 1924. 
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K r a n i u m 
Nr 1 Nr 2 

2 
Nr 3 Nr 4 Nr 6 Nr 7 

9 

Största glabella occipital-längd 
Glabella-inionlängd 
Nasion-inionlängd 
Nasion-bregmalängd 
Bregma-inionlängd 
Största bredd 
Främre pannbredd 
Bakre pannbredd 
Qlabella-lambdalängd 
Bregma-lambdalängd 
Basion-bregmalängd 
Mastoidalbredd 
Horisontalomfång 
Sagittalomfäng Na-Br 

D:o Na-Lamb 

202 
190 
18G 
120 
159 
137 
(95) 

(107) 
189 
119 

D:o 

D:o 

Na-In 

Na-Opistion 

Transversalomfång 
Längdbreddindex 
Nasion-alveolarhöjd ... 
Okbägsbredd 
Maxillarbredd 
O bitalhöjd 
Orbitalbredd 
Gomlängd 
Gombredd 
Interorbitalbredd 
Orbitalansiktsbredd ... 
Underkäkskondylbredd 
Underkäksvinkelbredd 
Hakhöjd 
Qrenhöjd 
Grenbredd .. 
LInderkäksvinkel 

67,8 

26 

102 

30 

h. 40 
V. 41,5 

116° 

180 

175 

173 

l(i6 

148 

(132) 

98 

114 

(123) 

(498) 

120 

233 

310 

358 

(303) 

73,3 

(66) 

(137) 

(93) 

(88) 

(41) 

24 

B2 

H8 
(119) 

(26) 

54 
h. 34,5 

v. 33.5 

123° 

(135) (133) 

(125) 

l.amb In 

78 

(40) 

107 

84 

29 

h.57v.58 

h. 37,5 
v. 37 

124° 

50 

37 

38 

(110°) 

(112) 

Lamb.-
inion 
70 

Inion-
Opistion 

46 

Lamb.-
inion 
68 

Inion-
Opistion 

46 

(127) 


