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Abstract 

V. Gottberg, 2018. Djurens kulturella betydelse i den gropkeramiska kulturen. 

V. Gottberg, 2018. The Cultural Meaning of the Animal within the Pitted Ware Culture. 

 

As humans we function with a biological side and a psychological side. Both of these sides 

have their needs. We need to put food in our stomach to stop feeling hungry and we need to 

give things meaning. In a Human Behavioral Archaeological perspective, which focuses a lot 

on the economical aspect of the animal and the human, the animal was killed for food. But, 

how was the animal perceived in a cultural perspective, what was the meaning of this animal? 

This is the question that will have its answer in this thesis. The Pitted Ware cultures 

animal handling will be analyzed from an animistic point of view - meaning, that human, 

animals and object can have a soul or a personality. This makes the world seem more fluent. 

The sharp lines between culture and nature, life and death, human and animal get wiped out 

and we see a world view the modern Western human is not used to. 

As much as the animal was a prey, it also was a being with a purpose in the Pitted Ware 

culture. On the Pitted Ware sites at Jettböle on the Aland Island and at Ajvide on Gotland, the 

seal was the most prominent animal in both the economic and cultural sphere. The clay 

figurines of Jettböle show some sort of worship of the seal. Among many of the anatomical 

parts of the animal and human body, the head seems to be of most importance. Even 

differences within the same culture appear. At Ajvide, there is a clear burial tradition of the 

deceased humans, whereas at Jettböle, there is not. And as much as the seal is of dominance at 

Ajvide, the swine comes in at a close second, whereas at Jettböle, there is almost no swine at 

all. 
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1. Inledning 

Våra handlingar har alltid färgats av vad vi har lärt oss, vad vi vet och vad vi tror på (Bowie 

2006:107). Våra åsikter om vad som är viktigt har varierat genom både tid och rum. Männi-

skan är både en biologisk och social varelse och har därmed en vilja att uppfylla alla sina be-

hov, vare sig de är för kroppen eller för sinnet. Vi behöver mat i magen och vi behöver 

uttrycka och leva i enlighet med våra värderingar. Genom den materiella kulturen kan vi 

människor föra fram det sistnämnda. 

Den tidigare forskningen inom jakt- och samlarsamhällen har länge varit intresserad av 

det ekonomiska gällande jakten, människan och djuret. Bland annat den processuella teorin 

Human Behavioral Archaeology (HBE) förklarar människans beteenden utifrån att människan 

alltid handlar för att få en ekonomisk vinning. Men i ett gropkeramiskt samhälle, där det fanns 

annan världsbild än den vi har idag, är det möjligt att människan inte enbart har gett djuret ett 

funktionellt värde. För den gropkeramiska människan kan det ha existerat en relation mellan 

människan och bytesdjuret - en relation som var kulturellt skapad (Storå 2001:10). Denna 

studie, djurens kulturella betydelse i den gropkeramiska kulturen, skall sammanställa tidigare 

forskning samt utforska vilket kulturellt värde djuren kan ha haft för den gropkeramiska 

människan och hur det kom till uttryck. 
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2. Syfte 

Denna studie kommer att fokusera på hur den gropkeramiska människan uttryckte både de 

vilda och de domesticerade djurens kulturella betydelse och hur det i sin tur tar sig form i det 

arkeologiska materialet. Syftet till studien är att få en bättre översikt och förståelse angående 

hur den gropkeramiska människan organiserade sig själv och djuren i det kulturella utrymmet. 

Genom studien kommer även lokala likheter och skillnader inom samma kultur att få 

uppmärksamhet. 

Studien är till sin storlek rätt så liten, men för framtida forskningsprojekt inom den 

gropkeramiska kulturen kan den komma till användning. 
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3. Frågeställningar 

1. Hur tar djurens kulturella betydelse sig uttryck inom gropkeramikernas materiella 

kultur? 

2. Finns det likheter och skillnader inom uttryckandet av djurens kulturella betydelse i 

den gropkeramiska kulturen?  

Under neolitikum existerade den gropkeramiska kulturen samtidigt på flera olika isolerade 

geografiska platser runt Östersjön. Både vegetation och havet kunde stå som hinder för att ett 

kulturellt traderande på ett horisontellt plan skulle ske. Det är inte en omöjlighet att 

variationer uppstod inom samma kultur på grund av att folket separerades från varandra. 
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4. Metod och material 

Det är den materiella kulturen samt dess kontext som kommer att studeras i denna uppsats. 

Utifrån utgrävningsrapporter och forskningsarbeten kommer boplatser, slaktplatser och gravar 

att studeras kontextuellt samt de, för den här studien, betydande föremålen kommer att tas i 

beaktande för att förstå djurens kulturella sammanhang. Olika geografiska platser i Östersjön 

där gropkeramikerna har bosatt sig kommer att studeras och jämföras med varandra. Urvalet 

av platserna baseras på hur bra kontextuell dokumentation de har, där de med bäst doku-

mentation kommer att inkluderas i studien. 

Under analysen och diskussionen av jettbölefigurinerna kommer de åländska figurinerna 

att studeras utifrån primärkällan, vilka finns i Ålands Kulturhistoriska Museums magasin. 

Boplatser, gravar och jettbölefiguriner anses vara lämpliga att analysera för denna typ av 

studie. Författaren anser att det är bland annat genom dessa kontexter som kulturella uttryck 

och värderingar med säkerhet träder fram i den materiella kulturen. 

För att besvara frågeställningarna måste man först bestämma om djurens kulturella bety-

delse för gropkeramikerna är någonting som endast är kulturellt eller om det även ligger 

någonting religiöst över det. I kapitel sju följer ett definitionsförsök gällande vad kultur, 

materiell kultur och religion egentligen är. 

För att förstå djuren inom den kulturella sfären borde man även först förstå djuren inom 

den ekonomiska sfären. Det är självklart att de olika sidorna av spektrumet påverkar och in-

fluerar varandra. Var ett djur viktigt inom den ekonomiska och näringsgivande världen kan 

det ha lett till att den blev viktig inom den kulturella världen och vice versa. 

Vad användes djuren till? Vilka delar av djuret var viktiga att ta hem från jakten för att 

gynna ekonomin och överlevnaden? Detta är frågor man kan ställa sig för att förstå den eko-

nomiska aspekten av djuret (Binford 1978; Outram 2001). För att besvara dessa frågor hade 

det dock behövts en väldokumenterad databas av vilka djurarter man har hittat, vilka anato-

miska delar (köttrika eller köttfattiga kroppsdelar) och hur mycket i antal och därav antagen 

köttvikt av dessa som har återfunnits. Den ekonomiska aspekten skulle ha gett en ”rationell” 

förklaring till varför det arkeologiska materialet ser ut så som det gör. Eftersom författaren 

inte har kommit över en sådan omfattande databas kommer den ekonomiska aspekten att 

uteslutas från denna studie. 
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5. Källkritik 

Det finns några källkritiska aspekter kopplade till källmaterialet. Dokumenteringen för de 

utgrävda platserna är av olika åldrar och har därmed gjorts på olika sätt och olika noggrant. 

De olika utgrävningarnas material har analyserats i en varierande grad. Vissa av de utvalda 

platserna har drygt 100 år av utgrävningar och forskning på nacken, medan andra platser 

(exempelvis Tråsättra) är väldigt nya inom forskningsvärlden. Åldersskillnaderna på platserna 

som forskningsobjekt leder till att det finns olika mycket material och tidigare tolkningar att 

utgå ifrån, beroende på om platsen upptäcktes för 100 år eller sex år sedan. Detta resulterar i 

att platserna inte kan studeras utifrån samma förutsättningar. Trots detta kommer studierna att 

fortskrida och platserna kommer att behandlas så likvärdigt som möjligt. 

Ett problem som har stötts på under studiens gång är avsaknaden av en högt detaljerad 

dokumentation samt ingående analys av materialet. Dessa detaljerade undersökningar hade 

kunnat användas för att göra en vidare studie av materialet ur ett ekonomiskt perspektiv. Som 

tidigare nämnt kommer detta perspektiv inte att användas i denna uppsats. 

Den gropkeramiska kulturen täckte ett relativt stort område under sin tid, dock kommer 

endast ett fåtal platser att tas med i denna studie. Det finns en risk med att studera endast ett 

fåtal gropkeramiska platser. Informativ fakta som skulle kunna bidra till en helhetsbild 

angående den gropkeramiska kulturen kommer att falla i skymundan. 
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6. Forskningshistorik 

Alla, förutom en, av de fornlämningsplatser som kommer behandlas i denna uppsats upp-

täcktes relativt tidigt - antingen i slutet av 1800- eller i början av 1900-talet. Stenålders-

boplatsen i Ajvide på Gotland upptäcktes för första gången år 1922 av Oskar Wennersten. 

Året därefter inleddes den första arkeologiska undersökningen av platsen. År 1958 hittades en 

hel skelettgrav belägen ovanför Ajvideboplatsen. År 1980 utförde Inger Österholm en ytterli-

gare utgrävning på platsen. I fyndmaterialet från utgrävningarna fann man gropkeramiska 

keramikbitar, ben från fisk och däggdjur (både landgående och vattenlevande), stenverktyg 

och verktyg av ben, däribland fiskekrokar och harpuner. Stenverktygens typologi daterar 

platsen till mesolitisk tid (Österholm 1986:17, 19). På 1980-talet hade man genom ett antal 

testgropar upptäckt ett mörkfärgat område. Inger Österholm (1997) har studerat detta område 

och hon har definierat det som ett ”kutaltare” – en plats för slakt av säl och ritualer. Detta 

kutaltare kommer att behandlas i denna uppsats. 

Björn Cederhvarf grävde ut delar av stenålderslokalen Jettböle I och Jettböle II i Jomala 

socken på Åland under åren 1906, 1908 och 1911. Stenåldersboplatsen upptäcktes då marken 

skulle plöjas av lokalborna när plötsligt annorlunda keramikbitar kom ur marken. Trots 

Cederhvarfs uppmaningar till lokalborna att inte plöja upp marken för åkerbruk, plöjdes 

marken ändå upp. Många delar av stenåldersboplatsen har idag därmed störts och kontexterna 

är inte längre in situ (Andersson 1997). 

Cederhvarf konstaterade redan på sin tid att det måste ha försiggått någonting utöver det 

vanliga på denna boplats. I kulturlagren från Jettböle I hittades människoben, vilka hade tyd-

liga skärmärken på sig. Från Jettböle II hittades de första jettbölefigurinerna (antropomorfa 

lerfigurer) av sitt slag. Cederhvarf menade att människobenen bär spår av en rituell 

kannibalism och att jettbölefigurinerna troligen har använts till någonting rituellt (Cederhvarf 

1912).  

Efter Cederhvarfs utgrävningar har Jan Storå gjort provundersökningar på platsen. 

Resultaten har sammanställts i flera utgrävningsrapporter samt i Storås doktorsavhandling 

Reading Bones (2001). I sin avhandling diskuterar Storå främst det ekonomiska 

fångstmaterialet från Jettböle, men han gör även en snabb tolkning av sälens kulturella plats i 

det gropkeramiska samhället på Åland. Figurinerna från Jettböle har diskuterats och behand-

lats i flera etapper av till exempel Björn Cederhvarf (1912), Milton Nuñez (1986) och Silvana 

Fagerholm-Sjöblom (2004). 

Grottan Stora Förvar på Gotland grävdes ut 1888-1893 av Lars Kolmodin och Hjalmar 

Stolpe. Ingen av dessa arkeologer hann skriva en färdigställd rapport innan de avled.  Det var 

först år 1940 som Hanna Rydh färdigställde och publicerade bearbetningen av fynden 

(Ericson & Knape 1983:169). En stor samling djurben, främst från säl (Lindqvist & Possnert 

1997:35) samt människoben har hittats i jorden inne i grottan med spår av hugg- och 

skärmärken på sig. Christian Lindqvist och Göran Possnert (1997:63) menar att man inte kan 
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utesluta möjligheten för att det har förekommit rituell kannibalism på platsen. Människobenen 

dateras dock till mesolitisk tid och tillhör inte den gropkeramiska kulturen. Dock har aktivitet 

i grottan förekommit under mesolitikum, neolitikum (med gropkeramikerna) och sporadiskt 

under tiden därefter (Lindström 2017:19). 

Forskning som gjorts kring Stora Förvar kan vara till hjälp för denna studie, eftersom så 

nyligen som 2017 skrev Tobias Lindström sin kandidatuppsats om Stora Förvar. Hans mål var 

att undersöka möjligheterna för en alternativ tolkning av grottan. Istället för att se grottan som 

en slaktplats där människan och kulturen stod hierarkiskt ovanför djuren och naturen, under-

sökte Lindström grottans innehåll med en annan ontologisk infallsvinkel. Lindström tolkade 

materialet utifrån en ontologi som väljer att se människan och djuren, kulturen och naturen 

som sammanflätade i ett komplicerat, men enhetligt, förhållande (Lindström 2017:10). Hans 

slutsatser säger att gränsen mellan människa och djur kan ha varit mycket mera flytande under 

den mesolitiska perioden. Djur- och människobenen är inte lagda i Stora Förvar som 

slaktavfall och matrester, utan benen ligger tillsammans med varandra där för att representera 

den relationen som människan och djuret har haft i livet - liksom i döden (Lindström 

2017:47). 

Tråsättra är den senast upptäckta platsen som kommer att tas med i denna studie. Utred-

ningar för möjliga fornlämningar i Tråsättra (RAÄ Österåker 553) skedde under 2012. Under 

denna utredning hittade man flera bosättningskomplex, bland annat RAÄ Öståker 553. År 

2013 förundersöktes platsen i syfte att kunna avgränsa området.  Förundersökningen hösten 

2016 utfördes för att ge plats åt framtida byggnationer. Förundersökningen 2016 gav även 

värdefull information som kan användas för en framtida slutundersökning. Flera spännande 

fynd kom fram ur jorden, bland annat några fragment av jettbölefiguriner (Kihlstedt 2016). 

Undersökningarna från Tråsättra är fortfarande relativt nya och det har inte hunnit före-

komma någon annan slags forskning, utöver utgrävningarna, berörandes detta fornområde. 
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7. Definitioner 

Här nedan följer tre definitioner på vad kultur, religion och animism är. Detta görs för att 

underlätta förståelsen av begreppen samt hur de kommer att användas och tolkas för denna 

studie. 

7.1. Kultur och materiell kultur 

Kultur är ett väldigt svårdefinierat ord. Forskare har länge försökt sätta ord på vad kultur 

faktiskt är. Man kan beskriva kultur som det främsta sättet med vilket man kan förklara hur en 

grupp människor ser på världen och förhåller sig till den (det ekologiska) och till varandra 

(det sociala). Roger M. Keesing har skrivit Theories of Culture (1974) där han går igenom 

olika teoretikers syn och definitioner på vad kultur är. De teoretiska tankarna sedan 1800-talet 

följer här nedan i sin korthet. 

Med en evolutionistisk syn på kultur ser man hur människan sätter upp de kulturella lev-

nadsmönster som hen anser vara det bästa i förhållande till hens omgivning (Keesing 

1974:75). Då de yttre omständigheterna inte är någonting som är statiskt, utan är någonting 

som hela tiden förändras, förändas även kulturen med dem. Det är en tanke om ”survival of 

the fittest”. För att kunna ge bäst förutsättningar för kulturens utövande folk måste kulturen 

anpassas efter omgivningen. 

Ward Goodenough (1919-2013) menar att kultur är ett kunskapssystem. Det är någonting 

socialt som inte är byggt på materiella ting. Enligt hans mening finns kulturen endast i männi-

skans huvud där den vägleder människan till hur hon ska förstå och förhålla sig till världen 

(Keesing 1974:77). 

Claude Lévi-Strauss (1908-2009) menar att kulturen är en struktur som byggs upp av 

symboler och symboliker. Människans beteende är inte slumpartat, utan det mänskliga 

beteendet görs utifrån ett färdiglagt mönster med bestämda regler. Genom människans 

kulturella tankekraft formar hon världen runt om sig (Keesing 1974:78f). 

Kultur kan även ses som ett symboliskt system. Clifford Geertz (1926-2006) ser kulturen 

som någonting som människan delar med andra. David Schneider (1918-1995) menar att en 

människa inte kan ha en ”privat kultur”, utan kultur är när en grupp människor har ett system 

av gemensamma symboler och värdesättningar (meanings) (Keesing 1974:79-81). Adrian 

Tanner ser symbolerna i kulturen som en del av produktionen av den kulturella kunskapen 

(cultural knowlage) (Tanner 1979:89). 

Utifrån detta blir författarens egen definition om vad kultur är och hur kultur kommer att 

användas i denna uppsats så som följer: kultur är den produkt som skapas när ett flertal 

människor delar samma världsuppfattning, värdegrunder och symboliska språk. Kultur är 

därmed någonting socialt och som inte baserar sig på materiella ting. Men kultur tar hjälp av 
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och uttrycker sig genom det materiella för att människan ska kunna konkretisera och 

förtydliga sina tankar och värderingar. Det materiella inom en kultur blir som en 

”förlängningsarm” för det sociala och abstrakta. Genom den materiella kulturen i det 

arkeologiska materialet kan man komma närmare det sociala. 

För vidare läsning om andra perspektiv som har applicerats på materiell kultur, se Bjørnar 

Olsens artikel Material culture after text:re-membering things (2003). 

7.2. Religion 

Religionen är en av fler aktiviteter som kommer ur kulturen (Pals 1996:233). Tanner menar 

att symbolismen och symbolerna som uppstår i produktionen av den kulturella kunskapen tar 

sig uttryck genom (men inte endast genom) myt och religion (Tanner 1979:89). Émile 

Durkheim (1858-1917) menade att religionen baserar sig på att det finns en tudelning. För att 

religionen skall vara så viktig som den är behöver världen delas upp i det profana och det 

sakrala, där de sakrala tingen står sig automatiskt högre än de profana. Antropologer efter 

Durkheim har kritiserat detta påstående och menat att det inte i alla fall är så enkelt att dra en 

gräns för att kunna klassificera någonting som profant eller sakralt (Bowie 2006:126f). 

Fiona Bowie (2006) ger en påminnelse angående företeelsen att definiera en religion: 

 

When we come to look at various definitions of religion, we need to remember that we 

are constructing a category (”religion”) based upon European languages and cultures, and 

that the term has no necessary equivalent in other parts of the world. At best we are 

therefore looking at a clumsy process of translation – translation of other peoples’ 

languages and cultures into categories that Westerners can understand and interpret in 

terms of their own experience. (Bowie 2006:19f) 

 

Författaren tänker därmed inte gå vidare i att definiera vad religion är. Istället skall det 

trossystem som kommer att användas för tolkning av materialet i uppsatsen att presenteras. 

Detta trossystem är animism. 

7.3. Animism 

Animism är grunden till tron att allting här i världen är besjälat. Varje föremål, människa och 

djur har en själ, en livskraft eller en personlighet. I den äldre och evolutionistiska forsknings-

världen ansåg man att animismen tillhörde en av de mest primitiva trosuppfattningarna. Man 

rangordnade trossystemen som sådana att det gick från animism till polyteism för att sluta i 

monoteismen, där monoteismen var en av de faktorerna som definierade om ett samhälle var 

utvecklat och komplext eller inte (Bowie 2006:13). 

Den självlärde 1800-tals forskaren Edward B. Tylor menade att den primitiva människan 

förstod att skillnaden mellan en levande och en död kropp var egenskapen av liv. Han menade 

också att människan hade en spökbild av sig själv – en fantom – som kunde träda fram i till 

exempel drömmar. Kombinerade man då liv med denna fantom fick man själen. Denna tanke 

utvecklar Tylor och kommer fram till att själen går att separera från kroppen, därför borde det 

finnas fristående själar som kallas för andar. Finns det andar så finns det även fristående 
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demoner och änglar. Och finns det så starka och självstående andar så finns det även en Gud 

(Pals 1996:25). 

Inom animismen är det därför inte heller ovanligt att kulturer skapar sig ”fetischer” 

och/eller idoler - objekt som man inför en själ i. Det är inte det fysiska föremålet som man 

prisar vid detta tillfälle, utan det är själen som finns inuti objektet som är det viktiga (Pals 

1996:26). 

Eftersom animismen inkluderar allt och alla i ett spirituellt spektrum suddas även gränsen 

ut för vad som är kultur och vad som är natur. Ofta brukar dessa ställas mot varandra som 

motsatser, men inom animismen smälter de samman och fungerar nästan som ett enhetligt 

ting (Fowler 2004:66). Denna ”gränsutsuddning” är något som brukar ses som vanligt inom 

naturreligioner (Bowie 2006:23). Inom animismen är det därmed svårt att kunna dra skilje-

linjen mellan sakralt och profant, så som Durkheim hade önskat göra. 

Animismen i denna uppsats fokuserar då på tron att människan och djuren lever jämsides 

med varandra, fast i varsina parallella världar. Djurens själ är alltså lika viktigt som männi-

skans och tron finns att vi alla går jämsides inom samma kretslopp. Det kommer att synas att 

gränsen mellan natur och kultur, människa och djur, blir mer flytande och nästan suddas ut 

genom uppsatsens gång. 
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8. Gropkeramikerna – en snabb genomgång 

Den gropkeramiska kulturen (GRK) var verksam under ca 3200-2300 f.Kr. och fanns på 

Åland, Gotland, Öland, längs östkusten i Sverige samt på ett fåtal platser i nordöstra Danmark 

och sydöstra Norge (Palmgren 2013:19). Det var ett folk som sökte sig till kusten för att 

livnära sig på jakt och fiske från havet, trots att jordbruket och boskapsskötseln hade 

introducerats ca 600 år tidigare (Larsson 2009:45). Kulturens keramik med dess klassiska 

gropornamentik är det som har gett namnet åt kulturen (Martinsson-Wallin et al. 2011:145). 

Det har varit en del stridigheter angående varifrån GRK egentligen härstammar. Vissa 

menar att det var en utvidgning från trattbägarkulturen, andra säger att det var en utvidgning 

från kamkeramikerna. Den tredje förklaringen är att GRK egentligen är en fortsättning på 

erteböllekulturen. Palmgren (2013) menar i sin kandidatuppsats att GRK uppstod genom ett 

flertal händelser. Han menar att GRK var en transformation av vråkulturen (VK). De äldsta 

GRK-föremålen kommer från Mälardalen och återfinns på lokaler tidigare huserade av VK. 

VK förhöll sig vid ett tidigare skede längre norr ut, men de blev påverkade av klimatet, vilket 

blev allt kallare, och de behövde röra sig söder ut för att kunna komma till en brukbar jord. 

Odlingen var dock inte längre den huvudsakliga näringen, utan nu hade man gått över till ett 

jakt- och samlarsamhälle där sälen och fisket var en stor inkomstkälla (Palmgren 2013:34-38). 

Genom DNA-analyser har man fått reda på att GRK inte har någon idaglevande släkting 

som bär deras gen-pool. Därmed kan man dra slutsatsen att GRK ”dog ut” eller uppgick i den 

neolitiska jordbrukande gen-poolen. Jordbruket i Skandinavien inleddes troligen genom att ett 

invandrande folk bar med sig jordbrukstraditionen (Skoglund et al. 2012). Det jordbrukande 

samhället överlevde, medan jägar- samlarsamhället med GRK försvann. 
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9. Djuren inom den materiella kulturen 

Detta kapitel kommer att presentera och behandla olika gropkeramiska fyndplatser samt ut-

valda föremål eller företeelser från dessa platser där djurens kulturella position står i fokus. 

9.1. Jettbölefigurinen 

Leridolerna vid namn jettbölefigurinerna hittades för fösta gången på en utgrävning under 

ledning av B. Cederhvarf i början av 1900-talet i Jettböle, Jomala, Åland. Figurinerna är 

daterade till senneolitikum. Figurinerna från Åland har länge varit ensamma, men nu på 

senare tid har flera fragment av liknande figuriner hittats i Tråsättra, Åkersberga, Sverige. 

9.1.1. Lokalbeskrivning för figurinerna 

Här nedan följer en kort och koncis beskrivning om vardera gropkeramisk plats där man har 

hittat jettbölefiguriner. Begreppet leridol eller bara idol kommer att användas i de kommande 

diskussionerna. Författaren vill klargöra att det alltid är jettbölefigurinerna som hon syftar på, 

oberoende av begrepp. 

Jettböle II ligger i Jomala socken på centrala Åland. Platsen låg på en svagt sluttande sand-

mark mot norr och är skyddad av berg mot syd-sydost (Cederhvarf 1912:1). C14-dateringar 

gjorda på keramik och ett nötskal från boplatsen ger lokalen en ålder på 2700-2200 f.Kr. 

(Storå et al. 2002:43). 

Benmaterialet dominerades av sälben. Därefter kom ben från fisk och fågel (Storå et al. 

2002:28, 40). Keramikfragment har hittats över hela området och detsamma gäller för de 

brända benen. Obrända ben hittades koncentrerade i nedgrävningar. Fragmenten av 

leridolerna hittades också utöver hela området (Fagerholm-Sjöblom 2004:46f). När 

Cederhvarf grävde ut lokalen hittades ungefär 100 leridolsfragment (Nuñéz 1986:17). Från 

Storås utgrävning år 1999-2000 hittades totalt elva fragment, varav två var huvudet till två 

olika figuriner (Storå et al. 2002:25-38, 47). Fosfatkarteringar visar att höga värden av fosfat 

fanns i centrum av Jettböle II, men även runt om platsen (Storå et al. 2002:9). 

Tråsättra ligger i östra Mellansverige i Åkersberga, Öståkers kommun i Uppland. Under 

neolitisk tid låg stenåldersboplatsen i en sydsluttning på en ö. Platsen var skyddad från norr, 

väst och öst av den omliggande bergiga terrängen. Gropkeramikerna på platsen tycks ha liv-

närt sig i störst utsträckning på säl, eftersom benen från sälen är flest i antal fragment och har 

högst vikt (35,4 % av den totala vikten) i jämförelse med de andra djurarternas ben. Förutom 

säl fanns ben av fisk, fågel, mårdhund och andra mindre däggdjur på platsen. Både brända ben 

och obrända ben hittades. De brända benen var i störst utsträckning utspridda över hela 

boplatsen, medan de obrända benen var lokaliserade till centrum av boplatsen. Det var också 
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den centrala delen av boplatsen som var fyndrikast i allmänhet. Mycket keramik, stenredskap, 

ben och alla fragment av leridoler (7 stycken fragment) återfanns i den centrala delen. Genom 

en C14-datering gjord på nötskal dateras platsen till ca 2600–2450 f. Kr. (Kihlstedt 2016:6-

20, 22). 

9.1.2. Figurinernas lerkomposition och ornamentik 

Idag är de åländska jettbölefigurinerna väldigt ”håliga” till sitt utseende. De har tydliga porer 

där troligen något organiskt har suttit en gång i tiden, men som idag har förmultnat och 

därmed lämnat ett hålrum efter sig (Lucenius 2018 muntlig information). Figurinerna inne-

håller en fin magring, men i övrigt är leran väldigt slät. Cederhvarf (1912:3) menar att leran är 

så gott som oblandad. Tar man i figurinerna idag känns de rätt så stabila. De mjölar inte 

sönder i handen trots sin fragmenteringsgrad, men lämnar ändå ett spår av damm på finger-

topparna. Man har idag inte gjort en analys för att se om leran i figurinerna överensstämmer 

med den lera som finns på Åland.  

Till synes tycks figurinerna från Tråsättra inte vara av samma lerkomposition som de 

åländska. Dessa figuriner saknar de tydliga porerna som de åländska jettbölefigurinerna har 

och de är istället mer släta till sitt utseende (om man bortser från punktornamentiken). 

Idolerna från Tråsättra tycks trots det även ha en fin magring så som de åländska figurinerna 

(Kihlstedt 2016: Bilaga 9). 

Ornamentiken på jettbölefigurinerna är prydligt gjord. Ornamentiken finns av två 

modeller. Den ena ornamentikmodellen är raka och följsamma linjer vilka är uppbyggda av 

punkter. Linjerna går då över figurinernas kroppar och ansikte. Den andra modellen är punkt-

ornamentik som inte följer något mönster alls, utan det är många slumpartat utsatta punkter 

som täcker en större yta. Dessa punktrader måste ha gjorts med något slags verktyg. 

Punkterna är placerade med allt för hög precision och är allt för kantiga i sin form för att 

någon människa skulle ha gjort det med till exempel kanten av sin fingernagel. 

Figurerna liknar varandra till utseende. De har ett huvud som i de flesta fall är 

diskformade, annars är de något kvadratiska. Ansiktena är flata i profil. De har två ögon och 

en utstickande näsa. Punktornamentiken i ansiktet kan tolkas antingen som ansiktsbehåring 

eller tatueringar (Cederhvarf 1912:7; Fagerholm-Sjöblom 2004:45). Ornamentikens 

utformning över kroppen varierar från idol till idol. En fotdel från Tråsättra har många en-

skilda punkter över hela sig. På samma bit tycks man ha ristat in ytterligare ornamentik efter 

bränning. En figurin från Jettböle II har istället olika mönster över axlar, bröst och rygg, där 

mönstret över axlarna är i ett sorts rutmönster. Detsamma gäller för figurinens bröst där av-

långa, nästan elliptiska, rutor är staplade horisontellt på varandra. På figurinens rygg syns 

istället många mindre lodräta streck som bildar någonting som liknar fransar som går ned för 

figurens rygg i olika etapper. Nuñez (1986:25) har dragit en parallell mellan ornamentiken på 

denna figurin och klädesdräkten för en schaman. 

Vissa figuriner går att könsbestämma, då några har utmärkande kvinnobröst. I övrigt är 

kroppsformen en plan, uppochnedvänd droppform oberoende kön. Figurerna blir något 

tjockare vid bålen för att sedan avsmalna vid sidorna (Fagerholm-Sjöblom 2004:45). Distinkta 

fötter saknas på figurinerna. 
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9.1.3. Figurinens betydelse – analys och diskussion 

Jettbölefigurinerna är helt klart gjorda för att den levande människan skall bruka dem. Detta 

syns i det välgjorda hantverket. Man har lagt ned tid på att samla rätt lera, valt rätt sorts 

magring och man har fokuserat på att göra figurinen snygg och symmetrisk i form och 

ornamentik. Figurerna har troligen gjorts relativt ofta eller till och med av samma person, 

eftersom alla figurer liknar på varandra. Figurerna har alltså haft ett standardiserat utseende 

som man har kommit ihåg då man har tillverkat nya leridoler. 

Jettbölefigurinerna kan jämföras med de åländska lertassarna. Dessa leramuletter 

avbildar en tass eller en hand och de har återfunnits endast i gravar, vilka har daterats till äldre 

järnåldern och vikingatid (Ahola et al. 2014: 246; Dreijer 1983: 84). Tassarna har relaterats 

med gravsättning, döden eller livet efter detta (Frog 2014: 383). Lertassarna har hittats över 

hela Åland, i Timerëvo längs floden Volga i Ryssland samt ett fåtal exemplar i mellersta 

Sverige (Frog 2014: 379; Kivikoski 1963: 130). De varierar märkbart i storlek (mellan 5-11 

cm i längd (Frog 2014: 381)) och utformning samt i val av lera och magring. Till skillnad från 

jettbölefigurinerna så syns det att tillverkningsprocessen har varit snabb för dessa lertassar. 

Ingen extra tid har lagts ned för att slutprodukten skall vara gjord med kvalité. Lertassarna 

saknar ornamentik och är väldigt dåligt brända. Den dåliga bränningen resulterar i att 

lertassarna är mycket fragmenterade när de grävs ut idag (Callmer 1994:17). Vikten har inte 

legat i tassens utseende, utan snarare i dess innebörd. Det viktigaste har varit att lertassen 

(som troligen har fungerat som någonsorts amulett) skall komma i graven tillsammans med 

den avlidne. I och med att lertassarna varierar märkbart i sin form och i sitt materiella innehåll 

tyder det på att de inte har setts dagligen av människan. Man har därmed inte haft chansen till 

att skapa sig en minnesbild av hur lertassarna skall se ut, utan man vet endast att en tass skall 

tillverkas när en människa skall begravas.  

Utifrån jettbölefigurinernas goda kvalité och goda utformning kan man påstå att de har 

varit en del av det dagliga bruket samt att de har tillverkats för den levande människan och 

inte för den avlidne. Den yttre skönheten hos figurinerna har spelat lika stor roll som deras 

inre betydelse och kraft. Hade lertassarna använts av den levande människan hade man 

troligen lagt ned mer tid på tillverkningen och utsmyckningen. En god tillverkning leder till 

att slutprodukten kan utstå mer slitage och en vacker utsmyckning är skönt för ögat att vila på. 

Så figurerna är för de levandes bruk, men vad figurinerna skall de föreställa? Detta finns 

det skilda åsikter om. Är de antropomorfa eller zoomorfa? 

Silvana Fagerholm-Sjöblom (2004) menar att jettbölefigurinerna är avbildningar av 

schamanens hjälpandar. När schamanen ser sina andar är de något diffusa men ändå antropo-

morfa till sin kroppsfrom och därav har andarnas avbildningar också fått den tvetydliga 

kroppsformen. Fagerholm-Sjöblom avslår dock inte möjligheten för att schamanens hjälpande 

skulle ha varit sälen (Fagerholm-Sjöblom 2004:49).  

Schamanens uppgift är att kommunicera med världen bortom denna. Hen ska ta sig från 

en värld till en annan och för det så måste hen överskrida gränsen mellan dessa världar. 

Schamanen i östra Sibirien arbetar för att gynna helande, fertilitet, skydd och krigsangrepp för 

sitt folk. För att uppnå detta ingår schamanen i trans där hen talar med och får hjälp av andar. 

I Sibirien fungerar även dessa andar som vägledare för de döda människornas själar (Bowie 

2006:175). Om detta vore fallet även för anden som huserade i jettbölefigurinerna (att anden 
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är en vägledare för de avlidnas själar) är det fortfarande den levande människan som använder 

leridolen, men å den dödes vägnar.  

Sergei M. Shirokogoroff menar att en schaman har fem element som definierar hen: 

1. The Shaman is a master (mistress) of spirits. 

2. He or she has a group of spirits under his or her control. 

3. There is a complex of methods and paraphernalia recognized and transmitted. 

4. There is a theoretical justification of the practice. 

5. The shamans assume a special social position. (I Bowie 2006:181 refererat till 

Shirokogoroff 1982:274) 

Precis som schamanen kan även sälen ses som gränsöverskridande. Sälen kan gå från att leva 

på land till att leva längre stunder under vattenytan. Att så enkelt kunna gå från land till vatten 

och vice versa är en väldigt lättförståelig metafor för att någon enkelt kan ta sig mellan olika 

världar (Kaliff 2018, muntlig information). Schamanen som då skall vara en ”master of 

spirits” kan mycket väl, som Fagerholm-Sjöblom säger, ha haft en hjälpande - en hjälpande i 

form av en säl. 

När figurinerna hittas är de i regel fragmenterade. Det finns teorier som talar för att man 

har slagit sönder figurinerna i en rituell mening (Nuñéz 1986:26). Storå (2001:51) tror på att 

figurinerna skall likna sälar och tolkar ornamentiken som ligger över en av de åländska figu-

rinernas axlar som ett fiskenät. Mönstret över axlarna är de facto något nät-mönstrat (se bilaga 

2). Det finns inga fiskenät bevarade från den här tiden. Om något, så har man hittat 

näverrullar i gravar på en gropkeramisk begravningsplats i Ajvide, Gotland, som kan ha 

fungerat som flöten för fiskenätet, men själva nätet har i sådana fall förmultnat idag 

(Burenhult 2000:48f; Wallin & Sten 2007:29). 

Om figurinen skall föreställa en säl så kan figurinen mycket möjligt ha skapats för att ta 

del av någon sorts ritual eller magi. Pals (1996:34f) menar att det finns två sorters olika 

magier inom antropologins studier. Den ena är sympatisk magi (sympathetic magic), vilket 

innebär att man kan influera eller sympatisera med sin omgivning genom magi och på så vis 

förändra omständigheterna. Den andra magin är smittsam magi (contagious magic). Smittsam 

magi är den magi som används när det kommer till exempel voodoo. Då nålen sätts i dockans 

kropp ska den levande människan, vilken dockan representerar, också ta skada. Man kan då 

fråga sig om någon sorts form av voodoo har skett i samband med jettbölefigurinen? Som 

konstaterat då animismen diskuterades så är det inte ovanligt för denna livsåskådning att 

skapa sig ”fetischer”, i vilka det huserar någon sorts form av själ eller ande. Vad som har varit 

menat att hända då fetishens kropp slås sönder är omöjligt att besvara utifrån ett dött material. 

Men om jettbölefigurinen skall efterlikna en säl som har ett fiskenät över axlarna och där 

figurinen sedan slås sönder i en ritual, kan man göra tolkningen att detta gjordes för att gynna 

jaktlyckan - den sönderslagna lerfiguren representerar den klubbade sälen. 

Det är snarare kroppsformen än ornamentiken som talar för att de åländska leridolerna 

skulle vara en säl. Dock, den ena fotdelen från Tråsättra som hade punkter så gott som runt 

hela sig kan ses som en efterliknelse av de fläckar som de flesta vuxna sälar har i sin päls. 

Tyvärr kunde majoriteten av sälbenen från Tråsättra inte artbestämmas och i Jettböle II var 

majoriteten av individerna grönlandssäl, därefter följde vikaren och sist kom gråsälen (Storå 
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2001:25). Grönlandssälen har i vuxen ålder få men stora fläckar i pälsen, medan vikaren har 

flera och mindre fläckar över hela kroppen. 

Figurinerna återfinns i centrum av boplatserna. I Tråsättra hittades figurinfragmenten i ett 

fyndrikt lager tillsammans med mycket keramik, varierat stenmaterial och huvudmängden av 

de brända och obrända benen (Kihlstedt 2016:18f). Idolerna tycks inte ha fått någon särskild 

behandling efter att de har söndrats i Tråsättra, eftersom idolskärvorna ligger kvar i det om-

råde där människan har rört sig som mest och där det har hänt mest aktiviteter. Detsamma 

tycks gälla för idolskärvorna i Jettböle II. De liknande figurinerna, det liknande användnings- 

och deponeringssättet samt att båda platser har varit i användning under samma tidsperiod kan 

tyda på att man har haft kontakt mellan Jettböle II och Tråsättra – trots att ett hav har legat 

mellan dem. 

9.2. Hantering av djuren efter dess död – fokus på kraniet 

Djuren uppmärksammades inte endast genom avbildningar i form av lerfiguriner. Vad djuren 

betydde och om de hade någon betydelse kan ses i hur de hanterades under och efter slakten. 

Finns det ett särskilt beteendemönster i hur man har hanterat de döda djuren? Här nedan pre-

senteras benmaterialet från två olika gropkeramiska platser där kraniet står i fokus. 

9.2.1. Jettböle I 

Jettböle I är en gropkeramisk boplats som ligger i anslutning till Jettböle II. Platsen ligger 

högre upp på land och är därför äldre än Jettböle II. Både boplatsens position uppe på land 

samt C14-dateringar daterar platsen till 3300-2600 f.Kr (Storå & Stenbäck 2001:65). 

Fyndmaterialet är rikt. Man har hittat ben, både av djur och människa, avslag från 

kvartskeratofyr och keramik (Storå & Stenbäck 2001:69-72). I benmaterialet från djur domi-

nerar sälbenen, framförallt vikaren som följs av grönlandssälen. Minst ben finns av gråsäl. Av 

benen från vikaren finns det många individer som bara var kutar när de dödades. Bland grön-

landssälens ben är det färre ben som tillhör så unga individer. Av gråsälen är det endast vuxna 

individer som har återfunnits (Storå 2001:31-34). Många ben var obrända och hittades i kon-

centrationer tillsammans med stenavslag och keramikbitar i vad som troligen är kökkenmöd-

dingar (Storå 2001:37). Flera ryggrader med tillhörande revben av säl hittas också in situ i 

kökkenmöddingarna. Huggmärken på benen indikerar att man har lossat på köttet från benen 

och sedan slängt ryggrad och revben direkt till kökkenmöddingen medan benen ännu hölls 

ihop av den mjuka vävnaden (Storå 2001:38). 

I Jettböle I hittade man under provundersökningarna 1999 en stenkonstruktion, där en 

koncentration av flera hela skallar av säl och tre stycken skallar av tumlare fanns (Storå 

2004:17f). Storå konstaterar att man definitivt har gett en särskild behandling av just dessa 

djur i Jettböle I. Antingen har man lämnat skallarna här då man avlägsnat huvudet från 

kroppen, eller så har man lagt dit skallarna från slaktplatsen, som då befann sig någon annan-

stans (Storå 2001:36). 
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9.2.2. Ajvide 

I Ajvide på Gotland finns det, som redan nämnt, ett gravfält med hela skelettgravar. Vid år 

2000 hade man grävt ut totalt 70 gravar. I dessa gravar finns det oftast ett antal gravgåvor 

nedlagda tillsammans med den begravda. I majoriteten av fallen är det keramik, sten- och 

benredskap och jakt- och fiskeverktyg som följer med i graven. Men även enskilda djurben, 

svinbetar och djurtänder (oftast av säl, men även av gris) i form av utsmyckningar på kläder, 

på kroppen (Wallin & Sten 2007:28) eller liggandes som helt skilda finns med som gravgåvor. 

Dessa djurtänder är antingen hela eller har en hålighet i sig så att man kan trä en tråd igenom 

dem. I Göran Burenhults artikel The Grave-Field at Ajvide (2000) presenterar han 62 av de 

totalt 70 gravarna samt deras innehåll. Elva stycken gravar har någon sorts form av djurkäke 

med sig. Både käke av säl, svin och igelkott går att återfinna. Ibland är det endast en käke i 

graven, men det förekommer även gravar med fler käkar där käkarna är av olika arter. En grav 

som utmärker sig lite extra är en grav med ett barn där 32 stycken käkar av gris har lagts ned i 

graven vid barnets fotända. I en grav förekom även ett helt kranium av säl (Burenhult 2000). 

Sju stycken människoskelett på gravfältet saknar sitt kranium och två skelett, som i övrigt är 

väldigt intakta, har fått sitt kranium krossat.  Ett unikt fall är grav 1 i Ajvide. I denna grav är 

kraniet borttaget, men så gott som alla tänder finns kvar i samma ordning som de skulle vara i 

munnen. Dock så har de övre hörntänderna bytts ut mot en falang av säl och en falang av gris 

(Larsson 2009:267; Burenhult 2000:33). 

9.2.3. Analys och diskussion 

Skallarna tycks ha haft en betydande del i den gropkeramiska kulturen, vare sig det är skallar 

av djur eller människa. Det ser vi i Jettböle II där skallarna medvetet har lagts på en avskild 

och förhöjd plats i rummet. På Ajvides gravfält är det 9 stycken (alltså 12 %) av gravarna som 

saknar sitt kranium eller som har fått det krossat (Burenhult 2000:33). Även delar relaterade 

till huvudet, alltså tänder och käkar, tycks också ha fungerat som symboler. 

Vi kan blicka tillbaka till mesolitikum och stenåldersboplatsen som fanns i Motala, 

Östergötland, Sverige, för en korsreferens. Under mesolitikum i Motala har man offrat 11 

individers kranier i en dåtida sjö. Både män och kvinnor, barn, tonåringar och vuxna har fått 

sitt kranium utlagt i vattnet. Två av skallarna som hittades hade varsin påle i sig. Pålens ena 

ände hade stuckits in till skalltaket med den andra änden av pålen utstickandes genom halsen. 

Andra skallar som saknar påle uppvisar dock liknande skador inne i kraniet vid skalltaket, 

vilket kan ha förekommits då de också har fått samma behandling. Fredrik Hallgren 

konstaterar att denna specifika kraniehantering måste ha rört sig om någonting rituellt eller 

ceremoniellt (Hallgren 2011:244; Hallgren 2015). 

En tradition där huvudet har haft en stor betydelse ses alltså genom flera årtusenden. Det 

är en intressant företeelse att kranierna från Motala har placerats i eller ovan vatten. Här ser vi 

igen ett exempel på hur man kan ha velat uppnå en gränsöverskridning mellan land och vatten 

samt mellan den värld som vi lever i och världen bortom denna. 
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9.3. Djuret, människan och döden 

9.3.1. Jettböle I 

För en kort kontextbeskrivning av Jettböle I, se avsnitt 9.2.1. 

Som tidigare nämnt hittades en god mängd djurben på platsen. Men förutom djurben 

hittades även människoben. Man återfann en hel skelettbegravning, medan resten av männis-

kobenen var utspridda över platsen eller låg i en koncentrerad hög (Götherström et al. 

2001:8). Människobenen i koncentrationen har troligen fått en likadan behandling som 

sälbenen, eftersom även människobenen uppvisar skärmärken (flera människoben med lika-

dana skärmärken återfanns även runt om på platsen, men flest återfanns i koncentrationen). 

Skärmärkena ligger i närheten av lederna och har troligen uppstått då man har lossat på 

kroppsdelarna precis vid lederna (Götherström et al. 2001:10). Totalt låg det sju mänskliga 

individer i benkoncentrationen, fyra vuxna och tre barn tillsammans med två hundar och två 

grönlandssälar (Götherström et al. 2001:20). Man har analyserat att fyra stycken individer, tre 

vuxna och ett barn i 5-6 års ålder, har huggmärken på sig. Både kvarlevor av män och 

kvinnor, barn och vuxna hittas i Jettböle I (Götherström et al. 2001:8, 10). Den hela skelettbe-

gravningen har med C14-datering intressant nog daterats till bronsålder (1690-1440 f.Kr.) 

(Stenbäck 2003:182f). 

9.3.2. Ajvide 

Ajvide är en gropkeramisk boplats på Gotlands sydvästra kust. Under stenåldern låg platsen 

intill en bukt, vilken var skyddad av en ö som låg strax utanför (Burenhult 1997a:15f). 

Under 1980-talet hittades ett, vad Inger Österholm vill kalla för kutaltare i Ajvide 

(Österholm 1997:174) i område D övre (Österholm 2008:89). Det är ett 10 x 20 m mörkfärgat 

område där jorden är fet och luktar av tran (en olja som utvinns ur smält sälspäck). I den feta 

jorden ligger en stor mängd sälben och i en sandsträng längs det mörkfärgade områdets nord-

östra del ligger högt fragmenterade keramikskärvor. Fragmenteringsgraden pekar på att det 

har varit en hög aktivitet i området med många trampande fötter (Österholm 1997:176). 

Kutaltaret är omgivet av ett gravfält med gropkeramiska skelettgravar (Wallin & Sten 

2007:28) som vid år 2000 kunde räknas till totalt 70 stycken (Burenhult 2000:32). Gravfältet 

ligger i centrum av boplatsen, inte allt för långt från den dåvarande strandlinjen (Burenhult 

1997b:52). Efter upptäckten av det mörkfärgade kutaltaret har ytterligare tre stycken mörkfär-

gade områden med hög fyndfrekvens och samma feta jord hittats i Ajvide (Hallin 2009:20). 

Kutaltaret skall ha fungerat som trankoknings- och slaktplats för sälar enligt Österholm. 

Eftersom man har önskat att placera alla gravar runt detta altare tolkar Österholm denna plats 

som helig eller religiös. Hon menar även att man har tillverkat gravgåvor på detta kutaltare 

(Österholm 1997:174-177). 

9.3.3. Analys och diskussion 

Det finns en grotta vid namn Stora Förvar som är placerad på ön Stora Karlsö sydväst om 

Gotland. Inne i Stora Förvar har man hittat ett rikt benmaterial av både djur och människa, där 

benen är utspridda och inga hela skelettgravar finns. Av djurbenen dominerade sälen 
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(Lindqvist & Possnert 1997:35) och av människobenen har man hittat ben tillhörandes både 

män och kvinnor, barn, unga vuxna samt fullt vuxna människor (i Lindström 2017:8 refererat 

till Lindqvist & Possnert 1999: 69f). Människobenen i denna grotta påvisar liknande behand-

lingar som benen från Jettböle I. De har blivit påhackade och de har lossats från kroppen efter 

att människan i fråga har dött. Även rörben har klyfts som om man har försökt att komma åt 

benmärgen. Rituell kannibalism går därmed inte att utesluta från platsen (Lindqvist & 

Possnert 1997:63). Dessa människoben dateras till mesolitikum och är alltså synnerligen äldre 

än de gropkeramiska kvarlevorna från Jettböle I. Trots att åren skiljer de mänskliga kvarle-

vorna emellan är behandlingen av dem väldigt likartade. 

Författaren menar inte att det mesolitiska och neolitiska samhället är identiska, men de 

kan ha haft en liknande världssyn i hur livet och döden, människan och djuret förhöll sig till 

varandra. Det är en tolkningsmöjlighet och en korsreferens som man kan ta användning av. 

Mer om detta längre fram. 

Kutaltaret i Ajvide kan mycket väl ha varit en plats för sälslakt och förberedelser av döda 

människokroppar innan de lades i graven, men det var inte en plats för trankokning. 

Författaren baserar detta på vilka omständigheter som behövs för att koka sältran. Se till 

exempel på jaktstationen Otterböte - en bronsåldersboplats i Ålands östra skärgård. Platsen 

specialiserade sig på sälfångst och trankokning. I Otterböte har man funnit andra sorters 

arkeologiska lämningar än de i Ajvide. Otterböte är idag placerad i kommunen Kökar som 

under bronsåldern hade kala klippor och sparsam vegetation. Idag finns det ett flertal 

skärvstenshögar utspridda på Kökars öar. Jorden under dessa skärvstenshögar har en hög 

fetthalt, precis som jorden i kutaltaret, och tyder på att trankokning har skett i samband med 

skärvstenshögarna. Trankokningen skedde på så vis; att man värmde upp stenar och lade dem 

i en klyka i berget tillsammans med sälspäcket. När späcket smälte rann tranet ned mellan de 

heta stenarna och kunde sedan samlas upp från bottnen av bergets klyka (Gustavsson 

1980:73-78). En miljö liknande Otterbötes är nödvändig för att kunna optimera tran-

kokningen. En trankokningsplats placerad på en bördig jord som den på Gotland skulle 

möjligen inte vara det mest optimala. Jorden skulle troligen inte suga upp oljan, eftersom 

oljan i sig själv stöter bort vatten (Österholm 1997:177), men uppsamlingsmöjligheterna 

skulle försvåras. Att kutaltaret skulle ha fungerat som en plats för trankokning utesluts där-

med. 

Den feta jorden i kutaltaret i Ajvide är måhända inte en produkt från trankokningen, men 

jorden har ändå påverkats av tranet. Den döda människan kan ha lagts på kutaltaret för att få 

en sista behandling innan hen lades i marken. Denna behandling kan ha inneburit någonslags 

av tranhantering, där tranet sedan har runnit till marken och lämnat spåret av ett mörkfärgat 

område efter sig. Helen Martinsson-Wallin och Paul Wallin (2016:11) understöder att man har 

använt sälspäck för begravningsritualen. Likheten i den feta och mörka jorden från kutaltaret 

samt den feta och mörka jorden som omger skeletten i gravarna tyder på att späck har använts 

i begravningssammanhang. 

Det var troligen inte så att det rådde någon brist på sältran. I Norge kunde man utvinna ca 

3-4 liter tran utav 5 kg sälspäck. En säl som då låg på ca 25-30 kg endast i späck under vintern 

(och hälften så mycket under sommartid) (Gustavsson 1997:115) kunde alltså ge 15-24 liter 

tran. Åldrarna på sälskeletten i Ajvide (från både område D-övre och D-nedre) visar att det 

var till majoriteten unga sälar, i relation till fullvuxna, som fångades (Storå 2001:29, 31). 
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Detta tyder på att jakten efter sälen skedde under sälens reproduktionssäsong, då de vuxna 

sälarna var som fetast. 

Om kutaltaret var en plats där man hanterade döda sälar, kunde man lika väl hantera döda 

människor på samma plats. Kutaltaret var en plats som så starkt förknippas med döden och 

därmed all sorts död. Om kutaltaret hade en helig innebörd låter författaren vara osagt. Det 

finns tre olika tolkningsalternativ: antingen tror man så som Österholm (1997) gjorde och tror 

på att 1) altaret hade en helig betydelse och att den döde skall begravas vid den plats som så 

starkt har knutits an till döden. Eller så 2) var det av ekonomiska skäl som man begravde 

människorna inte långt ifrån ”förberedelseplatsen”. Det vore ett onödigt slösande av energi att 

förflytta en hel människa till en annan plats bara för en begravning. Eller så 3) sågs männi-

skan, liksom sälen, som ett slaktavfall och begravdes nära slaktplatsen. 

Jettböle I saknar hela skelettgravar. Jettböle I har istället människoben utspridda över 

platsen samt en hög av koncentrerade människo- och djurben. Men, tänk om koncentrationen 

av människo- och djurben i Jettböle I inte är en hög, utan en fyllning i en grop – en grav. Det 

var Cederhvarf som var utgrävningsledare vid denna utgrävning år 1905, då benkoncentrat-

ionen hittades. Måhända noterade man inte någon färgförändring i jorden just då och man 

insåg inte att det var en nedgrävning tillsammans med en fyllning som man egentligen höll på 

att gräva ut. I sådana fall är ”skeletthögen” egentligen en möjlig paketbegravning. Paketbe-

gravningarna ses bland annat på Gotland under neolitikum hos gropkeramikerna. En 

paketgrav är när man har tagit anatomiska delar av en människa, gärna med köttet borttaget, 

och lagt ned dem i en grav som ett ”paket” av kroppsdelar eller skelettdelar. Johan Norderäng 

har studerat paketgravar och han menar att man antingen har lagt ned den avlidne personen så 

ihopkrupen som möjligt i marken så att det sedan har blivit ett enda kluster av ben när köttet 

har förmultnat, eller så har man (vilket är mer troligt) tagit bort kroppens kött innan 

begravning och lagt ned delarna som ett paket i gravarna i Ajvide (i Larsson 2009:269 

refererat till Norderäng 2007:15). Möjligen har detta förekommit även i Jettböle I. 

I den möjliga paketgraven i Jettböle I var, som tidigare nämnt, inte bara sju stycken 

mänskliga individer begravda, utan även två hundar och två grönlandssälar. Hur djuren skall 

betraktas i denna kontext är oklart. Hundarna uppvisar, liksom vissa av människorna och 

sälarna, hugg- och skärmärken vid lederna (Storå 2001:40). Hundarna och sälarna kan ha gått 

i graven som följeslagare (som mat eller som sällskap) till efterlivet tillsammans med någon 

av de avlidna, eller så har djuret fått gå i graven som enskilda individer. Det sistnämnda 

stämmer bättre överens med den ontologiska inriktningen som har getts den gropkeramiska 

människan för denna studie. Men gravgåvor var inte heller någonting ovanligt att lägga ned 

tillsammans med den döde. Detta sågs i avsnitt 9.2.2. 

Benkoncentrationens innehåll har tolkats av Götherström et al. (2001:20) som ett offer till 

gudarna. Enligt författarens mening är det inte frågan om något offer. Det är snarare en paket-

grav som kan ha öppnats vid flera olika tillfällen för att lägga till fler individer allt vartefter de 

har avlidit och genomgått den rituella behandlingen av styckning vid lederna och avlägsning 

av köttet. 

För både Jettböle I och Ajvide är det troligt att man har haft en gemensam syn på hur 

människan och djuret förhöll sig till varandra - någonting i stil med att efter döden är både 

människan och djuret bara döda kroppar och kan därmed hanteras lika. Fredrik Fahlander 

(2006:219) menar att avsaknaden av gränser mellan de levande och döda, sakralt och profant, 
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beror på att man ansåg att liv och död inte var någonting tudelat. Varför man lät kvarlevor 

från människor och djur ligga kvar på boplatsområdet i Jettböle var kanske för att man ansåg 

att de rester som var kvar var lika mycket en del av livet nu som då. 

Lindströms slutsats i sin kandidatuppsats ”Forntidens vildar”: Perspektiv på relationen 

mellan djur och människor i grottan Stora Förvar (2017) talar för att den specifika behand-

lingen av människo- och djurbenen inne i grottan beror på den flytande gränsen som 

existerade (eller om den ens gjorde det) mellan människa och djur. Djuret var inte endast en 

behållare av näring, utan det var en jämlike. Därmed placerades både människa och djur till-

sammans i Stora Förvar efter att de hade avlidit (Lindström 2017:46f). 

Gravskicket skiljer sig betydligt åt mellan Jettböle I och Ajvide. Hela skelettgravar brukar 

ses som det standardiserade sättet att begrava människor inom GRK (Larsson 2009:53). Detta 

råder i Ajvide (med undantag för de som begravts utan kranie), men inte i Jettböle. I Jettböle I 

har människorna styckats i bitar innan begravningen. Här ses en traditionsvariation inom 

samma kultur. 

Ingetdera ut av gravskicken skall ses som ett ”bättre” eller ”sämre” gravskick. Utifrån ett 

modernt västerländskt synsätt kan det ses som förnedrande för den avlidne att ha styckats och 

lämnats med rester ut av slaktmaterialet, men så behöver inte vara fallet. Som tidigare fram-

fört så skiljer sig ontologin från då till idag. Vad vi med ett västerländskt perspektiv kan se 

som avvikande, fel och förnedrande beteende kan ses som helt logiskt och rätt för den gropke-

ramiska människan. Likheten mellan de två platserna är att de döda finns i centrum av 

boplatsen. Båda platserna visar på sina egna sätt genom den materiella kulturen och 

lämningarna att människan och djuret var sammanlänkade. 

  



26 
 

10. Slutlig diskussion 

Många djur har återfunnits på de gropkeramiska boplatserna - fågel, fisk, gris/svin, mårdhund, 

hund och tumlare. Men vad alla platser har haft gemensamt är dominansen av sälben i ben-

materialet. Både i slaktavfall, matrester, verktyg (Storå et al. 2002:41), gravgåvor och i 

rituella sammanhang hittas sälbenen. Utan att ingående ha studerat djuren och sälen ur ett 

ekonomiskt perspektiv kan man säga bara utifrån denna studie att sälen har varit en stor 

tyngdpunkt inom ekonomin och försörjningen för den gropkeramiska människan. Dock visar 

isotopanalyser på gropkeramiska kvarlämningar att sälköttet inte dominerade dieten, det 

gjorde snarare fisken (Storå 2001:4). Det är därmed inte köttet, utan de övriga delarna av 

sälen som har varit det mest intressanta för jägaren.  

Så vad kan sägas angående djuren ur det kulturella perspektivet? 

Djuren har valts att ses ur ett animistiskt perspektiv – alltså att allting i världen, både 

människor, djur och ting, är besjälade. Man kan fråga sig varför djuren inte har valts att ses ur 

ett totemistiskt perspektiv. Enligt Lévi-Strauss är totemism ett sätt att organisera en social 

grupp. Djuret är till för att ätas medan ett totem är till för att tänka, menar Lévi-Strauss. Ett 

totem är till för att visa social tillhörighet, vilken klan man är en medlem av osv. och har alltså 

inte någon religiös mening (Bowie 2006:127f). 

Helen Martinsson-Wallin och Paul Wallin (2016) har diskuterat att ett klansystem i 

Ajvide har varit i bruk under neolitikum. Under detta klansystem har människorna uttryckt sin 

tillhörighet av klan genom att deponera käkar och tänder av säl, gris och igelkott i det gravfält 

som presenterades och diskuterades i kapitel 9.3. Denna totemism är som tydligast i Ajvide, 

tack vare dess självklara gravfält (till skillnad från Jettböle som inte har något gravfält). Dock 

har många gravar i Ajvide kombinationer av käkar och tänder från olika djur. Att en människa 

tillhör en klan med endast ett totemdjur är därmed svårt att urskilja. 

Livet och synen på livet under neolitikum skiljde sig sannolikt mot hur västerlänningen 

ser på livet idag. Idag har vi en tydlig uppdelning för vad som är heligt och vad som hör till 

vardagen, var de levande och var de döda har lov att vara samt var människan och djuret har 

lov att vara i rummet. För GRK har vi sett att denna uppdelning inte fanns – åtminstone inte 

lika tydligt. Både det fysiska och det sociala rummet var inte uppdelat i antiteser (alltså 

motsatser) av ”vi och dem”, utan gränsen var av en flytande och obestämd karaktär (för vidare 

läsning av antiteser och anomalier, se Mary Douglas Purity and Danger: an analysis of the 

concepts of pollution and taboo (1984)). Kvarlevorna av de döda människorna och djuren är i 

nära anknytning till boplatserna. De kan till och med ligga kvar i centrum av boplatserna och 

har då varit synliga samt en inkluderande del av livet för de levande. Detta kan ha kommit 

ifrån att man har sett på världen ur en koncentrisk uppfattning - att boplatsen, som står för 

säkerhet och organisation, står i centrum av världen. Desto längre bort från boplatsen man 

kommer, desto längre ut i den osäkra och okända vildmarken kommer man (Tanner 1979:89). 
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Det kan ha funnits en ovilja att lämna ut de döda kvarlämningarna av människa och djur ut i 

det vilda, och att man hellre behöll dem ”hemma hos sig”. 

Tanner diskuterar den indianska jägarkulturen Cree från Quebec i sin bok Bringing Home 

Animals (1979). Han konstaterat att Creekulturen har en koncentrisk världsbild under rituella 

sammanhang. Han talar om en ”jaktresa” (hunting journey) som jägarna gör. Under jaktresan 

tar jägarna sig från hemmet i centrum, ut till periferin för att jaga för att sedan återvända hem 

igen till centrum med sitt byte. Det kan ses som en sorts övergångsrit (Tanner 1979:89). 

Övergångsriter följer ett klassiskt mönster, där den som skall genomgå riten måste antingen 

isoleras eller stötas ut från samhället, genomgå en prövning (och lyckas med prövningen) för 

att sedan få återvända till sin nyintagna roll i samhället. 

Applicerar man denna ”jaktresa” på GRK och deras säljakt kan man förstå att säljakten 

var av en speciell betydelse. Säljakten skedde under sen vinter till tidig vår då grönlands-

sälarna födde sina kutar ute på isarna som ännu låg kvar (Storå 2001:2). Sälarna ligger 

vanligvis vid isens yttersta kant och föder sina kutar. För att jägaren skall lyckas komma åt 

sälarna måste hen bege sig bort från bostaden, alltså centrum, och ut på isen. Iskanten repre-

senterar den absolut yttersta periferin (man kan inte gå längre ut än vad isen sträcker sig utan 

att behöva ta till båt eller simma). Jägaren behöver komma tillbaka hem med sitt byte för att 

kunna fullfölja jaktresan och för att klara av övergången från jägare till lyckad jägare. Denna 

prestigefyllda jaktresa kan ha varit en ut av orsakerna till varför sälen behandlades så som den 

gjorde. 

Utifrån denna genomförda studie har jettbölefigurinerna sammanlagt två till tre tolk-

ningsmöjligheter. Som författaren redan har diskuterat och konstaterat så är sälen det mest 

framträdande djuret på de gropkeramiska platserna. Sälens sätt att leva både på land och i 

vattnet fungerar som metafor för gränsöverskridning och kan ses som övernaturligt för den 

gropkeramiska människan. Sälen har bemästrat att gå mellan världar och är på så vis ett 

väldigt kraftfullt djur. Sälen ses i detta ljus som en självklar ”hjälpande” för schamanen, vars 

uppgift är att kunna röra sig mellan människans värld och andevärlden. Jettbölefigurinerna har 

enligt denna tolkning varit fetischer som har innehållit ”hjälpanden” i form ut av sälen. 

Figurinerna kan även ha fungerat som en sorts voodoodockor som symboliserade sälar 

med nät över axlarna. Den rituella sönderslagningen av lerfigurerna är då ett försök till 

smittsam magi där sälen, som skall vara kopplad till lerfiguren på ett spirituellt plan, skall 

fångas och dödas för en god jakt- och fiskelycka. 

Den tredje tolkningsmöjligheten är att dessa två hittills föreslagna tolkningar egentligen 

skall kombineras till ett och samma fenomen. Det skulle då resultera i att figurinerna är multi-

funktionella. Resultatet varierar beroende på hur man använder figurinerna, men figurinernas 

slutliga mål är alltid att hjälpa människan till det bättre – att hjälpa schamanen i hens 

uppgifter och att gynna stora jaktfångster – och det är alltid sälen som står i centrum. 

Ajvide och Jettböle har sina likheter och skillnader. De har liknande preferenser för djur, 

där båda platser föredrar sälen och ses koppla sälen till någonting kulturellt och spirituellt 

utöver de råvaror som man kan utvinna av sälen. I övrigt finns en större närvaro av svinet i 

Ajvide än i Jettböle. Båda platser delar samma preferens angående anatomiska delar, där 

skallen tycks vara det mest intressanta att ta vara på eller behandla på ett annorlunda sätt för 

GRK. Även delar relaterade till skallen, som tänder och/eller käken, ses vara av intresse. 
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I både Jettböle och Tråsättra uppträder de s.k. jettbölefigurinerna. I en grav från Ajvides 

gravfält återfanns en lerfigur som har tolkats som en säl (Burenhult 2000:117, 167) (enligt 

författaren liknar lerfiguren snarare en svan eller dylik sjöfågel som ligger på vattenytan), 

men ingen distinkt jettbölefigurin har trätt fram på platsen. Här har havet gjort sig till ett 

naturligt hinder i landskapet och avståndet mellan platserna har gjort så att traditionsvariat-

ioner inom samma kultur har uppstått. Tråsättra och Jettböle har varit tillräckligt nära 

varandra för att samma fenomen skall ha skett på båda platser, medan Gotland, som är längre 

bort, saknar jettbölefiguriner. 

Däremot har Ajvide ett gravskick som Jettböle saknar. Ajvide har ett stort gravfält med 

hela skelettgravar samt paketgravar. Jettböle har inget gravfält och inga hela skelettgravar 

(som är daterade till neolitisk tid). Men efter denna studie kan man misstänka att högen med 

ben som Cederhvarf grävde ut i början av 1900-talet i Jettböle egentligen är en paketgrav där 

flera individer av människa, hund och säl ligger begravda. 
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11. Sammanfattning 

I denna studie har i huvudsak Ajvide på Gotland och Jettböle I och II på Åland stått som 

undersökningsföremål för granskandet av djurets kulturella betydelse inom den gropkera-

miska kulturen. Även platser som Tråsättra (på Mellansveriges östkust), Stora Förvar (på 

Stora Karlsö sydväst om Gotland) och Motala (i Östergötland) har tagits upp som exempel 

och jämförelser för hur djurens kulturella betydelse har yttrat sig under mesolitikum och neo-

litikum. Tyvärr kan inga klara slutsatser dras från denna studie. Alla förslag till varför saker 

och ting är och ser ut så som de gör i den gropkeramiska kulturen är fortfarande endast spe-

kulationer De är spekulationer som delvis stöds upp av argument och exempel från dagens 

antropologiska studier och som delvis stöds upp av komparativa studier av tidigare och 

samtida platsers arkeologiska material. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att - ja, djuren har burit en kulturellt viktig roll 

inom GRK. Denna roll yttrar sig genom hur benenresterna av djuren är deponerade på boplat-

serna, genom vilka delar man tycks velat ta tillvara på/ge en speciell behandling, genom av-

bildningar i lerfigurer samt genom gravgåvor åt avlidna människor. 

Det syns i det arkeologiska materialet att havet har legat som ett naturligt hinder i land-

skapet och har därmed lett till att variationer har uppstått inom samma kultur. Gravskicket är 

tydligare och mer utbrett i Ajvide än vad det är i Jettböle, medan Jettböle (och Tråsättra) har 

ett flertal exemplar av jettbölefiguriner till skillnad från Ajvide. Sälen dominerar i den eko-

nomiska och kulturella världen på båda platser. Svinet ligger på en klar andra plats i Ajvide, 

medan svinet i Jettböle nästan lyser med sin frånvaro. 

Båda platser inkluderar det ”döda materialet” (alltså slaktavfall och gravar) i den levande 

och centrala boplatsen. En tydlig uppdelning mellan död och liv syns alltså inte i det arkeolo-

giska materialet. Detta talar för att GRK skall ha haft en världssyn där gränserna mellan de 

olika världarna är flytande, men ändå existerande, och att världsbilden har varit koncentrisk. 

Animismen är en godtagbar infallsvinkel för tolka GRK’s förhållningssätt till världen. Att 

ting, och främst djur, skall ha haft en själ syns till exempel i jettbölefigurinen där möjligen 

sälen som ett andeväsen skall ha avbildats. Figurinerna fungerade då även som fetischer i 

vilka dessa hjälpandar huserade. Sälen, liksom schamanen, är gränsöverskridande till sitt sätt. 

Sälen växlar mellan hav och land medan schamanen växlar mellan den mänskliga världen och 

andevärlden. Sälen bär därmed en speciell roll i Jettböle och Tråsättra. En roll som inte 

kommer till uttryck på samma sätt, men som ändå existerar, i den materiella kulturen i Ajvide. 
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12. Framtida forskning 

För framtida forskning skulle författaren rekommendera att göra en liknande studie som 

denna, men över ett större område. I detta fall har endast ett ytterst fåtal platser studerats 

utifrån den faktiska yta som GRK befann sig på. Om en fortsatt och större studie skulle 

bedrivas angående hur GRK yttrade djurens kulturella betydelse i det arkeologiska materialet 

skulle man kunna besvara uppsatsens två frågeställningar på ett mer omfattande sätt. Man kan 

även få inblickar i hur GRK möjligen tog till sig kulturella värderingar från samexisterande 

och jordbrukande kulturer. 

Författaren uppmanar också arkeologer att göra detaljerade dokumentationer och analyser 

av materialet under framtida utgrävningar. Detta för att skapa möjligheter till att studera det 

organiska och oorganiska materialet utifrån den ekonomiska aspekten. 
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13. Bilaga 1 - Översiktskarta 

 

Figur 1. Översiktskarta över de studerade platserna. De gropkeramiska lokalerna är markerade med rött och 
de mesolitiska platserna är markerade med grönt. Utmarkeringarna är inte exakta. Källa: Google Maps 2018, 
modifierad av författaren. 
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14. Bilaga 2 - Jettbölefigurin 

 

Figur 2. Jettbölefigurin från Åland. Tecknad av författaren (ur Cederhvarf 1912). 
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