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Den gropkeramiska kulturens stora keramikförande lokal-
er har på Gotland varit kända sedan andra hälften av 
1800-talet och de flesta av lokalerna upptäcktes redan 
under första hälften av 1900-talet (Nihlén 1927: 9). I dag 
finns det 17 namngivna stora lokaler som är placerade 
med jämna mellanrum runt den gotländska kusten. Vid en 
närmare granskning ligger de spridda i 12 områden (Figur 
1) med ett par mils avstånd från varandra. Den här fördel-
ningen har diskuterats som en indikation på en sorts terri-
toriell indelning (Österholm 1989), där de stora lokalerna 
utgjort mittpunkter för en population verksam inom ett 
område med ca 1 mils radie, vilket är en vanlig distans för 
jaktbaserade samhällen (Higgs Vita Finzzi 1972: 33). Den 
gropkeramiska kulturen (GRK) var verksam under den 
period vi kallar mellanneolitikum (ca 3200-2300 f.Kr.), 
d.v.s. mellersta bondestenåldern, men trots det tycks deras 
huvudsakliga ekonomi ha utgjorts av fiske, säljakt och 
förmodligen jakt av förvildade svin. Det som förknippar 
GRK med neolitikum är att de var verksamma samtidigt 
med andra neolitiska grupper, med vilka de hade 
kontakter samt att de också hade stora keramikkärl som 
var ornerade med gropar och streck i olika kombi-
nationer, som givit kulturen sitt namn.  

De stora kustnära lokalerna som ofta har en areal på 
runt 100.000 m2 (Österholm 1989: 120), kan ses som en 
sorts komplexa mötespunkter i ett territorium, vilket inte 
utesluter att man faktiskt kan ha bott på olika platser i sitt 
område. Man kan tänka sig att keramiken endast varit av 
betydelse vid just de här lokalerna och inte använts på 
andra platser man uppehållit sig på, vilket gör att andra 
lokaler inte kan återfinnas på samma entydiga sätt, eller 
helt enkelt odlats bort. Mellanneolitiska  lösfynd  finns det 

 
 
 
 

Analyser och tolkningar av begravningspraktiker hos 
mellanneolitisk gropkeramisk kultur på Gotland:  

Med Ajvidelokalen i fokus 
 

Paul Wallin 
 

Figur 1. Gropkeramiska lokaler på Gotland. Cirklarna 
indikerar möjliga territoriella områden. 
Figur: P. Wallin. 
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dock som är spridda lite varstans i dessa territorier, även 
långt ifrån den forntida kusten (Bägerfeldt 1992: 108). 

På nio av GRK-lokalerna har man även påträffat rester 
av människoben. Dessa är fördelade i sex av de omtalade 
territorierna, tre av dem är belägna på Gotlands norra hälft 
och tre på dess södra, så även här kan man se en jämn 
fördelning. Av dessa sex utmärker sig dessutom tre loka-
ler lite extra, nämligen: Västerbjers i nordöst, Visby cen-
tralt på västra Gotland och Ajvide på sydvästra delen av 
ön (Figur 1). Orsaken till detta är att man på de lokalerna 
påträffat stora gravfält med ca 50 individer eller mer 
(Janzon 1974; Burenhult 2002: 31-167). Det är den här 
typen av flatmarksgravar som kommer att utgöra den här 
studiens kärnpunkt. Gravarna får ofta stor uppmärk-
samhet, kan man tycka, ofta på bekostnad av lokalens 
övriga funktioner. Jag kommer därför inledningsvis över-
siktligt att beröra även dessa funktioner med exempel från 
en av de 17 platserna, nämligen Ajvidelokalen belägen i 
Eksta sn på sydöstra Gotland. 

Ajvidelokalen som multifunktionell plats 
När vi sammanställer arkeologiska data projiceras olika 
handlingar och praktiker ihop till en enhetlig bild av det 
förflutna. Den här bilden måste vi bortse ifrån om vi ska 
kunna förstå platsen och dess olika praktiker genom dess 
månghundraåriga historia. För att komma åt lokalens 
praktiker har jag samlat samtliga 14C dateringar som 
hittills utförts och kalibrerat dess värden (med hjälp av 
dataprogrammet Calib 7.0.0. IntCal13) och därefter sor-
terat dem i sjunkande ålder (Figur 2). Alla dateringar som 
nämns i texten är kalibrerade och justerade för marina 
effekter enligt (Eriksson 2004: 151). 

Man kan se att dateringarnas ålder intressant nog tycks 
sammanfalla med olika praktiker som utförts på platsen. 
Ser man närmare på de praktiker som härmed kan 
identifieras (se Wallin 2015) kan följande sägas om 
Ajvidelokalen: Den första GRK-relaterade praktiken kan 
dateras till ca 3200-2900 f.Kr. som består av ett ca 30-80 
cm tjockt kulturlager som påvisar jakt och fiske, men 
också ett inslag av att man har ätit endel svin på platsen 
(svin har konsumerats i alla kronologiska faser). Vad som 

på senare tid kunnat påvisas genom analyser av 13C halten 
i människornas ben (Eriksson 2004), är att denna svin-
konsumtion inte syns, eftersom 13C värdet påvisar en 
extrem marin diet hos GRK-människorna. Trots det finns 
svinbenen där i fyndmaterialet. Det kan sannolikt för-
klaras med att svin endast konsumerats vid vissa tillfällen. 
I den initiala fasen kan förekomsten av fisk, säl och 
svinben indikera att GRK lokalerna initialt utgjort jakt-
stationer för fiske och säljakt, men också utgjort mötes-
platser då man vid speciella tillfällen också konsumerat 
svin som en sorts festmat, kanske vid ”giftermåls-
allianser” eller andra övergångsritualer. 

Den andra praktiken i platsens historia, som kan 
dateras till ca 2900-2600 f.Kr., indikerar att man nu börjat 
begrava sina döda genom att graven anläggs i det gamla 
kulturlagret (Burenhult 1997: 52). Nedgrävningen för den 
döde bryter rätt igenom kulturlagret helt ner till botten-
kalkgruset som ofta ligger nära kalkberggrunden. Gra-
varna ligger därmed oftast inte djupare än ca 30-50 cm 
från ytan. Det innebär dock att de ofta klarat sig undan 
plöjning under historisk tid som oftast endast tycks ha gått 
ner på ett djup av ca 20-25 cm (Österholm 1989; 
Burenhult 1997: 54). 

Den tredje praktiken som indikerar en större grad av 
ritualisering av platsen kan dateras till ca 2600-2300 f.Kr. 
De praktiker som indikerar detta påstående syns i det som 
har kallats svarta ytor, vilka i dag till antalet har 
identifierats till fyra jämt fördelade ytor som ligger på ett 
avstånd av ca 50-80 m ifrån varandra. Dessa består av fet 
svartfärgad jord med hög fyndfrekvens av både ben, 
keramik, flinta och artefakter (Österholm 2002: 173; 
Norderäng 2009a: 21; Kristiansson 2000; Gustavsson 
2015). Ett annat fenomen från den här tiden indikeras i 
somliga av gravarna och utgörs av tydligt avgränsade 
bendepåer som ofta innehåller både svinben och artefakter 
(Wallin 2016). Begravningspraktiken fortsätter således 
som tidigare, men med utökade ritualiserade handlingar. 
Detta kan möjligen vara ett fenomen som beror på 
påverkan av stridsyxekulturen (Palmgren 2014) som fått 
fotfäste i södra Sverige vid den här tiden. Deras närvaro 
på Gotland syns eventuellt  i  vissa  specifika fynd  såsom 
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mångfacetterade slipstenar, stridsyxor och begravningar i 
sovställning eller s.k. hockergravar. 

Några få dateringar från Ajvide faller också utanför 
dessa GRK-praktiker. En datering indikerar att platsen 
kan ha använts redan under tidigneolitikum, d.v.s. under 
trattbägarkulturen och kanske även under senmesolitikum 
genom indikationer av vissa yxtyper som påträffats i 
området. Några dateringar indikerar även senneolitikum 
och bronsåldersaktiviteter på platsen, men dessa aktivi-
teter är sannolikt inte kontinuerliga från GRK utan resul-
tatet av att man återanvänt till samma plats vid ett senare 
tillfälle (Wallin and Martinsson-Wallin 2016: 8-9).  

Den kronologiska analysen leder till att man bör se de 
här stora GRK lokalerna som multifunktionella platser 
som varit under ständig förändring och inte som enheter 
som  under  900 år använts  på samma sätt. En sådan en- 

 

 

hetlig syn är uteslutande ett resultat av den arkeologiska 
dokumentationen. Som vi ser tycks varje distingerad 
period omfatta ca 300 år, detta kan vara beroende på att 
man kan hålla vissa idéer levande under en viss tid. I tra-
ditionella samhällen hålls idéer vanligen i liv genom 
muntliga traditioner som förs vidare från generation till 
generation. En period om 300 år skulle innebära ca 10-15 
generationer och det är ofta en gräns för hur länge man 
kan upprätthålla något och fortfarand tycka att det är 
aktuellt och meningsfullt. Bortom 10 generationer brukar 
genealogier i muntliga samhällen bli mer luddiga och mer 
eller mindre fantasfulla och mytologiserade (Wallin 1993: 
106; Buck 1959: 23). D.v.s. de tidiga förfäder som be-
gravts på platsen börjar förlora sina referenspunkter som 
verkliga. Detta är dock en viktig punkt, eftersom de då 
kan övergår till att vara just mytologiska förfäder och 
därmed möjliga att upphöjas till halvgudar och hjälte-

Figur 2. 14C sekvens från Ajvide som indikerar olika aktivitetsfaser på platsen (se ävenWallin & Martinsson-Wallin 
2016:8-9). Fotografiet visar med början från uppe till vänster  ”svarta ytan” 1, svinbensdepå, singelgrav, dubbelgrav, 
grav som saknar övre extremiteter samt två etnografiska bilder som visar möten och säljakt bland Inuiter. 
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figurer mm. Detta kan vara en punkt för förändring och 
förnyelse av ritualer och etablering av nya genealogier 
som man kan hålla reda på. Kanske är de olika prak-
tikerna indikerade på Ajvide just resultatet av sådana för-
fädersrelaterade system.  

Studiens syfte och analysmetod 
Studiens huvudsakliga syfte är att studera begravnings-
praktiker på Ajvide i tidsperioden ca 2900-2300 f.Kr.  Hit 
hör begravningsritualen, gravfältets inre struktur samt 
vilka gravgåvor som tilldelats de olika individerna. När 
det gäller analysmetoden har jag använt mig av relationell 
statistik eller en så kallad Korrespondensanalys (KA). Det 
analysprogram jag använt heter PAST och kan laddas ner 
från internet (folk.uio.no/ohammer/past). Metoden går ut 
på att studera de begravda individerna och deras relationer 
till olika variabler som de kan knytas till så att individer 
och deras gravgåvor m.m. kan jämföras i relation till 
varandra. Jag har tidigare gjort en KA av gravarna från 
GRK-lokalerna i Visby och Västerbjers, med vilka de här 
framkomna resultaten från Ajvide kan jämföras (Wallin 
2010).  

Ajvide: En fallstudie av en gravplats 
Inom studiet av GRK-gravar finns också normer som 
måste granskas inför själva analysen. Gravarnas utform-
ning är nämligen inte heller homogen, utan här finns olika 
identifierbara gravritualer som kan spåras genom själva 
gravpraktiken. En annan fråga är hur gravfältet skapats 
d.v.s har det organiskt vuxit sig större från ett område till 
ett annat eller finns här en annan inre struktur? Därefter 
skall vi ta itu med själva gravgåvorna, vilket också ofta 
analyseras utifrån antaganden om att kvinnor och män fått 
vissa föremål eller att man inte kunnat urskilja sociala 
skillnader hos s.k. egalitära jägargrupper (Knutsson 1995: 
167, 188). 

Gravpraktiker och gravfältsstruktur 
I korthet kan det sägas (för mer ingående analys se Wallin 
2014) att den vanligaste praktiken är att begrava den döde 
i utsträckt position på ryggen eller i ett fåtal fall i någon 

form av hocker. Skelettet har då också påträffats i kom-
plett skick (58%). Ett annat fenomen är att benelement 
saknas (Andersson 2004), vanligen kraniet eller övre ex-
tremiteterna (19%). Det finns också exempel på en 
praktik som kallats paketgravar (Norderäng 2009b), där 
benen ofta placerats egendomligt hoppackade i närheten 
av en annan individ (ca 3%). Andra gravliknande gropar 
innehåller endast fragment eller enstaka ben ofta till-
sammans med vad som kan tolkas som gravgåvor (11 %). 
Slutligen har ovala nedgrävningar som saknar skelett på-
träffats belägna nära andra gravar. De har tolkats som s.k. 
kenotafer eller begravningar av frånvarande individer 
(9%). Dessa gropar skulle dock kunna utgöra andra typer 
av nedgrävningar för offer, speciellt avfall eller liknande 
aktiviteter. 

Som jag nämnt ovan etablerades begravningspraktiker 
på Ajvide ca 2900 f.Kr.  Inledningsvis kan det vara av be-
tydelse att se på den rumsliga fördelningen av de daterade 
individerna. Vid en sådan genomgång kan man se att det 
finns gravar från den initiala tidsperioden spridd över hela 
gravfältet, vilket innebär att man inte börjat begrava på ett 
ställe utan på flera ställen samtidigt i området (Wallin 
2016: 420). Om vi studerar gravfältet i sin helhet blir det 
tydligt att det finns vissa större och mindre kluster och 
dessutom interna relationer mellan gravarna. Ett par större 
kluster har tidigare påpekats och diskuterats av Fahlander 
(2010) och de består av ett nordligt-, ett mitt- och ett 
sydligt kluster om ca 25 individer vardera. Det har genom 
nya undersökningar dock tillkommit ett kluster sedan 
Fahlanders indelning som är belägen norr om det tidigare 
norra klustret. Förekomsten av dessa kluster kan indikera 
att olika familjegrupper etablerat gravar i olika områden 
som sedan ökats på efterhand varvid släktskapsrelationer 
avspeglas i dess distribution (Figur 3). Ett faktum är att ca 
80% av gravarna ligger på högst 1 meters avstånd från sin 
närmsta granne. Tydliga kopplingar mellan olika indi-
vider syns i anläggandet då gravar ofta lagts parallellt i 
relation till varandra etc. (Wallin and Martinsson-Wallin 
2016; Wallin 2016).  
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Gravanalyser 
Med Korrespondensanalysen som analysredskap kan man 
undersöka relationerna mellan individer och variabler 
inom ett definierat område. Detta innebär att individen 
behandlas på samma sätt som de variabler den är knuten 
till, samt tvärtom (Madsen 1988). Den grafiska presenta-
tionen består av ett punktdiagram som ger en visuell och 
tydlig bild av relationerna som påvisas i det analyserade 
materialet. Punkterna i diagrammet indikerar dels de en-
skilda individerna såväl som olika variabler. Ju längre 
ifrån varandra punkterna befinner sig ju större är olik-

heten mellan de båda punkterna. Punkter som däremot är 
belägna nära varandra uppvisar således en inbördes likhet 
i deras sammansättning. Syftet med den här typen av 
analys är att skapa ett underlag för diskussion och att 
reflektera över betydelsen av relationerna som indikeras 
(Broady 1991: 462; Wallin 2010). Metoden bör ses som 
explorativ och kan inte sägas bevisa några forntida 
sanningar utan endast påvisa sannolika samband. Vid an-
vändning av KA som metod kan t.ex. olika tendenser 
knutna till kulturella, sociala och rumsliga aspekter be-
aktas som möjliga förklaringar till analysens utfall.  

Gravritualen - vem fick vad 
När det gäller Ajvidegravarna har ett dödens fält defi-
nierats (konstruerats) på följande sätt: Den begravda 
individen definieras utifrån individens ålder, kön, grav-
orientering och kroppsställning, därefter noteras de arte-
fakter den döde fått med sig i graven. Detta innebär att 
individen representerar enheten och att artefakter och 
andra egenskaper är de variabler som individen är knuten 
till. Denna information registreras i tabellform utifrån 
observerad närvaro/frånvaro av olika artefaktgrupper t.ex. 
flintyxor, bergartsyxor, benspetsar, fiskekrokar etc. Man 
måste i det här sammanhanget tänka på att det man 
analyserar är de efterlevandes inlärda praktiker. Den döde 
tillskrivs olika begravningspraktiker och gåvor och kon-
strueras således av de levande, men eftersom alla be-
gravda individer får denna behandling är det intressant att 
undersöka om individerna konstruerats på olika vis och 
vad det i så fall beror på.  

I studier av social organisation av så kallade jämlika 
samhällen (klasslösa/inte skiktade samhällen) är ålder och 
kön viktiga variabler. Maurice Godelier (1986) har 
studerat betydelsen av kön i stamsamhällen i Papua Nya 
Guinea. Där hävdar han att det i klasslösa samhällen, 
finns differentieringar huvudsakligen mellan män och 
kvinnor, men också inom kön, särskilt praktiserat bland 
männen (Godelier 1986: xi). Biologiska bestämningar av 
kön hos skelett är förhållandevis enkelt, men hur genus 
sedan kulturellt konstrueras och används inom lokala- 
/stam- och gruppnivåer är inte lika lätt att definiera. Ett 
sätt att förstå sådana konstruktioner är att analysera vissa 

Figur 3. Gravfälted vid Ajvide med olika kluster 
indikerade. Som möjligen kan påvisa släkt-
skapsrelationer eller andra sociala aspekter. 
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specifika sammanhang inom begränsade grupper (Conkey 
1991: 65). En annan grundläggande faktor för differen-
tiering är knuten till individens ålder, som också är av 
betydelse utanför släktskapstrukturen. Ålder kan också 
delas in på olika sätt, till exempel i åldersklasser som 
innehåller vissa individer av samma ålder (dessa personer 
är sedan bundna till varandra under resten av sina liv). 
Dessutom förekommer ofta åldersrelaterade levnads-
stadier (födelse, pubertet, giftermål, död etc.) som måste 
bekräftas genom olika övergångsritualer (rites de passage) 
(Keesing 1981: 275-278; Bernardi 1985; van Gennep 
2004). 

Två viktiga variabler i jägargrupper som ofta indikerar 
hur människor behandlas som individer i den kollektiva 
gruppen är således ålder och kön (Hylland Eriksen 1993: 
131-154; Hastrup och Ovesen 1982: 135). Dessa variabler 
kan ge grova indikationer på status och vad man utför för 
handlingar inom gruppen. Jag kommer därför undersöka 
ålder utifrån osteologiskt definierade åldersgrupper och 
könsbedömningar. Barn kan bestämmas till olika inter-
valler, jag har här skiljt på spädbarn (i princip 0-5 år) och 
äldre barn upp till yngre tonåren, yngre vuxna (äldre tonår 
upp till ca 35 år) och äldre vuxna (35 år och uppåt). Jag 
använder mig av de ålders och könsbedömningar som har 
utförts av Petra Molnar (2008). 

Analysresultat och diskussion 
KA-analysens resultat redovisas i form av ett punkt-
diagram och för att förtydliga resultatet kan olika aspekter 
av t.ex. kön och ålder indikeras genom att dessa variabler 
markeras genom, olika inställningar i analysprogrammet. 
Min första fråga inför analysresultatet var således om hur 
kön och ålder grupperar sig i Ajvidegravarna och vilka 
variabler som definierar dessa individer och på vilket vis 
det uttrycks av de efterlevande i GRK-samhället  
 
Ålder och kön på Ajvide 
I KA-analysens punktdiagram kan vi utläsa tendenser i 
kvinnornas respektive männens placering i diagrammet 
(Figur 4). De mörk- och ljusblå punkterna indikerar män 
och de tenderar att ha en dragning åt vänster i dia-

grammet. De rosa och röda punkterna indikerar kvinnorna 
och dessa har å andra sidan en tendens till dragning åt 
höger i diagrammet. De ljus och mörkgröna punkterna 
indikerar barn och dessa har en dragning uppåt i dia-
grammet. Vad beror detta på? Tendenser indikerar således 
att det finns vissa typer av övergripande generella behand-
lingsmönster d.v.s att kvinnor och män tenderar att bli 
behandlade generellt sett lite olika och att barnen defini-
tivt kan ses som att de får en egen behandling. Detta är 
mönster som på olika sätt syns regionalt även vid GRK-
lokalerna i Visby och Västerbjers (Wallin 2010). Efter-
som barnen inte är könsbestämda kan deras breda 
spridning i övre delen av diagrammet eventuellt påvisa 
pojkar till vänster och flickor till höger, men det är högst 
hypotetiskt i nuläget. Vi ser dock att vissa barn har en 
dragning ner bland kvinnorna, detta skulle indikera att de 
här barnen faktiskt behandlas på ett liknande vis som 
vissa kvinnor. Kanske har GRK-människorna betrakta 
dessa som mentalt vuxna/eller fullvärdiga gruppmed-
lemmar (Welinder 1998) som dock av oss bedöms som 
barn baserat på fysiska osteologiska kriterier. För att få en 
större klarhet i eventuellt könsrelaterade indikationer kan 
vi också lägga in individernas ålder i de respektive fälten. 
Vi finner då ut att de yngre kvinnorna grupperar sig längst 
till höger i kvinnofältet (rosa punkter) och de äldre 
kvinnorna (röda punkter) flyter in i mansfältet. Flera av de 
yngre männen (ljusblå punkter) flyter in i de yngre 
kvinnornas fält till höger och de äldre männen (mörkblå 
punkter) separeras ut längst till vänster i diagrammet och 
har en del gemensamt med de äldre kvinnorna. Späd-
barnen (ljusgröna punkter) hamnar högst upp i mitten av 
diagrammet och de äldre barnen (mörkgröna punkter) 
faller neråt i diagrammet mot de vuxnas sfär. Nu har vi 
således fått reda på att äldre och yngre kvinnor respektive 
män behandlas olika och att det finns överlappningar 
mellan könen. En klar tendens är således att yngre 
individer behandlas olika i förhållande till äldre individer 
och att det också finns en variation i hur barn behandlas 
beroende på om de är spädbarn eller har några år på 
nacken. Då har vi fått lite ordning på individerna, men hur  
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är variablerna fördelade i relation till varandra och till 
individerna? 

Artefakter och individer 
Bortom ålder och kön kan möjligen artefakterna indikera 
social status (individens färdigheter) eller prestige (indi-
videns symboliska positionering), vilket i det här fallet 
skulle reflektera de efterlevandes konstruktion av vissa 
uttryck som skulle vara drivna av gruppens acceptans av 
sådana uttryck. Om vi börjar med att ringa in det som vi 
skulle kalla prestigeföremål så kan de sannolikt uttryckas 
genom exotiska objekt d.v.s. sådant man bytt sig till 
genom långväga kontaktnät. Här representerat av 
sydskandinavisk flinta, bärnsten, exotiska ben (ofta tänder  
av t.ex. älg, bäver, björn). Dessa föremål påträffas i dia-
grammets högra del, d.v.s. främst hos yngre kvinnor, hos 

något barn och några yngre män. Bärnsten förekommer 
hos kvinnor och barn med undantag för en äldre man.  
Igelkottsben främst käkar, förekommer bara hos kvinnor 
med ett undantag för ett barn (flicka?). Lerfiguriner som 
också är förhållandevis sällsynta i gravmaterialet före-
kommer främst hos kvinnor. Det här mönstret skulle 
betyda att det huvudsakligen är yngre individer (främst 
kvinnor) som tilldelas s.k. prestigevaror. Möjligen kan 
detta bero på att yngre kvinnor kan ses som en större 
förlust eftersom det är genom kvinnorna gruppen kan 
bestå. Tillskottet av nya medlemmar till gruppen be-
gränsas genom deras tidiga bortgång, viket också är hela 
gruppens förlust. Möjligen var tanken att den stora 
förlusten kunde kompenseras med dyrbara gåvor/offer. 

Några andra mer vardagliga lokaltillverkade föremål 
kan också nämnas t.ex. att knackstenar främst före-

Figur 4. Korrespondensanalys av gravarna från Ajvide. Mörkblått fält indikerar äldre män, ljusblått fält yngre män. 
Rött fält är äldre kvinnor och rosa fält yngre kvinnor. Mörkgrönt fält indikerar barn och ljusgrönt fält är spädbarn. 
Olika föremålsvariabler är indikerade i blå text och enskilda gravar med dess gravnummer. 
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kommer hos äldre män, med ett undantag för en äldre 
kvinna. Harpuner förkommer främst hos män men 
förekommer också hos ett fåtal kvinnor och barn (poj-
kar?). Detta skulle kunna indikera att flintslagning och 
säljakt främst är manliga sysslor (Andersson 2015: 211). 
Benpilspetsar förekommer endast hos kvinnor och barn. 
Fiskekrokar förekommer hos både män och kvinnor, men 
är dubbelt så vanliga hos kvinnor och barn. Benpilspetsar 
och fiskekrokar indikerar att kvinnor och barn kan ha 
varit associerade med fågeljakt och fiske. Övriga föremål 
såsom yxor, benspetsar (sylar), slipstenar, svinbetar och 
ockra (de två sista sannolikt lokala statusmarkerande 
objekt), förekommer hos både kvinnor, män och i enstaka 
fall hos barn (se också Andersson 2015: 200-201). Det 
skulle indikera att de flesta individer oavsett kön och 
ålder kan associeras med olika sysslor och status i sin 
behandling. En intressant observation är att vissa barn får 
mer än andra, vanligtvis får barn med sig olika tandpärlor, 
vanligen sältänder. Detta beror främst på att de begravts i 
en dräkt med applicerade tandpärlor, vilket gör att dessa 
objekt således följer med i graven. Vid sidan av dessa 
tänder har de ofta inte fått så mycket annat med sig. Men 
somliga barn har som sagt fått betydligt mer. Detta kan 
dels vara beroende på deras ålder, d.v.s. att gruppen 
accepterar individen som värdig dessa gåvor, eller också 
har vissa barn en sorts ärftlig rätt att få gåvor och andra 
inte. 

Slutligen kan man också göra vissa distinktioner hos 
de äldre individerna. För det första förekommer det fler 
äldre män än kvinnor, vilket också är fallet i Västerbjers. 
Om vi ser till lokalen i Visby är den däremot ganska 
speciell eftersom det där inte finns några kvinnor i 
materialet som tillhör kategorin äldre (Wallin 2010: 68-
69). Det är också intressant att det är fler äldre individer 
som fått benelement t.ex. skallar avlägsnade från graven. 
Detta skulle kunna indikera att främst äldre individers ben 
varit av betydelse för de efterlevande kanske som reliker i 
vissa ritualer etc. I många traditionella samhällen måste 
man uppnå en viss ålder för att kunna betraktas som 
förfader eller förmoder (Hylland Eriksen 1993: 252) och 
de äldres ben kan därför ha varit högre värderade och 

därför rituellt användbara. Möjligen kan således de äldre 
kvinnornas ben ha varit eftertraktade, vilket skulle kunna 
förklara en underrepresentation av äldre kvinnor i 
materialet. Kanske beror också de tomma gravarna på att 
individen helt tagits upp ur graven. Man kan också 
poängtera att äldre individer i likhet med barnen generellt 
sett får färre föremål med sig i graven (även här med vissa 
undantag), vilket också stämmer överens med för-
hållandena på Visby och Västerbjers (Wallin 2010). Det 
skall dock nämnas att variabler som har med kropps-
orientering och speciell behandling av benen som 
nämndes ovan har en dragning åt de äldre individerna. 
Möjligen har val i relation till begravningsritualen större 
betydelse hos de äldre än hos de yngre. Kanske har också 
de äldre individerna i högre grad fått med sig gravgåvor 
av organiska material som försvunnit med tiden. 

En kronologisk aspekt 
Om nu begravningspraktiker förekommit under en 
tidsperiod av ca 600 år vilket indikeras i de två faserna jag 
nämnde ovan bör väl detta även synas i gravritualens 
utformning? Generellt sett kan man säga att det inte är 
några extrema skillnader i gravgåvorna förutom att man 
sannolikt ser en påverkan från stridsyxekulturen i vissa 
gravar t.ex. i form av bendepåer med svinben (i en av 
depåerna  finns  också  ett  fårben),  samt  olika former av 
hockerställningar, bärnstensföremål och håleggade flint-
yxor och i Västerbjerslokalen ett par stridsyxor (Sten-
berger et al. 1943: 51).  Ett försök att hitta en trend har 
gjorts genom att jag indikerade de olika daterade grav-
arnas kalibrerade centralvärde (Figur 5). Man kan då 
eventuellt se att de äldst daterade gravarna ligger samlade 
något närmare diagrammets origo och de yngre daterade 
gravarna lite mer perifert. Detta skulle kunna betyda att 
gravritualer företagna runt 2900-2700 f.Kr. skulle vara 
något mer enhetligt utförda och gravarana daterade 2600-
2300 f.Kr. skulle uttrycka något större variationer i sina 
fyndkombinationer.  

Några sammanfattande ord 
Övergripande kan vi säga att GRK-lokaler på Gotland har  
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en jämn fördelning, som indikerar en sorts osynliga 
gränser som tycks definiera gruppernas lokala fördelning 
på ön (Wallin och Martinsson-Wallin 1992; Martinsson-
Wallin 2008). Det här sättet att tänka genomsyrar också 
de multifunktionella kustlokalernas inre struktur. På 
Ajvide ser vi olika aktiviteter och deras jämna fördelning 
över ytan. Vi ser jämnt fördelade s.k. ”svarta” 
aktivitetsytor, vi ser en jämnt fördelad spridning av 
gravarna över ett gravfält, vi ser kluster av gravar och vi 
ser relationer mellan de individuella gravarna (Wallin in 
press). Vid analysen av gravarnas innehåll ser vi också 
strukturerande handlingar för män och kvinnor i olika 
åldrar. Allt detta är resultat av social praxis som uttrycker 
praktikbaserade beteenden. I dessa handlingar uttrycks 
vissa sociala konventioner, vilket ibland benämns habitus 
(Bourdieu 1977). Detta kan observeras arkeologiskt, 
eftersom handlingen upprepades under lång tid med 
endast smärre variationer. Begravningarna som varit i 
fokus i  den  här  studien  visar bl.a. att  en gruppmedlems  
 

 
död kan skapa en turbulent situation som måste kon-
trolleras på något sätt. 

Vissa ritualer kända sedan generationer av gruppmed-
lemmarna kan hjälpa till med att stabilisera situationen. 
Vid denna situation kan ritualer också ta itu med 
eventuella konflikter som kan komma att uppstå som ett 
resultat av döden (Bell 1992: 171-173). GRK-ritualen där 
artefakter ges till den döde kontrollerar dels det vi kan 
benämna traditionella lokalproducerade gåvor som kan 
ses som symboliska objekt, men vissa importerade ex-
otiska artefakter kan också påvisa ekonomiska såväl som 
symboliska värden. Några teoretiska verktyg som använts 
av Bourdieu i sin forskning har relaterats till i den här 
studien t.ex. där han behandlar den symboliska sidan av 
hur värderelationer manifesteras i praktiken (Bourdieu 
1977). Hans begrepp symboliskt kapital (individens sym-
boliska tillgångar i de efterlevandes ögon) har också 
beskrivits av Broady på så sätt att det "symboliska kapi-
talet erkänns av grupper i samhället som värdefulla och 
tillskrivas därför värde" (Broady 1991: 169). Detta inne-

Figur 5. Indikerar 
individuella gravars 
datering och hur de är 
representerade i 
korresopndansanalysen. 
Möjligen kan två faser 
urskiljas. En fas 1 där 
gravritualen är mer 
uniform (ca 2900-2700 
f.Kr.) och en fas 2 där 
större variation i 
gravritualen kan indikeras 
(ca 2600-2300 f.Kr.). 



126 
 

bär att värde/rikedom kan uttryckas genom alla åtgärder 
som erkänns och värderas av en grupp som är tätt 
sammanbundna med familj eller släktband eller andra 
gruppidentiteter. Denna relation mellan värden och 
gruppband har också beskrivits som individens eller 
gruppens sociala kapital (Bourdieu and Wacquant 1992: 
119). Detta skulle kunna förklara olika behandlingar och 
gravgåvor som kan observeras i varje enskild grav. 
Skillnader i begravningsritualen kan då föreslagsvis ut-
trycka olika status och grupptillhörigheter. Sådana uttryck 
innebär att det förekommer en viss grad av konkurrens 
mellan de familjer/grupper som är inblandade (Broady 
1991: 179). Habitus är något som verkar i alla grupp-
eringar i olika samhällen och begreppet kan uttryckas som 
individens och gruppens samlade sociala erfarenheter, 
ibland beskrivet som dess kollektiva minne, d.v.s. den är 
en struktur människor förväntas följa utan att egentligen 
veta om det (Broady 1991: 225). Det är just sådana 
osynliga handlingar som belysts i den här studien. 
 
Tack 
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humanistisk forskning för ekonomiskt stöd som möjlig-
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Uppsala Universitet, Campus Gotland för internt stöd i 
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