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The mystery of the ceramic vessels 

A study regarding the Pitted Ware culture’s grave vessels on the island of Gotland 

 

Abstract 

In this paper I will discuss the occurrence of ceramic vessels in the graves of the Pitted 

ware culture on the island of Gotland, Sweden. I will focus on four sites and compare 

these sites, with hopes of finding some similarities or interesting differences. The sites are 

Ajvide in Eksta parish, Visby in Visby parish, Västerbjers in Gothem parish and Fridtorp in 

Västerhejde parish. The idea is to look at the grave goods, with focus on the ceramic 

vessels, or at least, the bottoms of the vessels, where one can clearly see that it's been 

deposited in the grave. I will try to analyze the vessels (shape and in some cases height), 

look where in the graves they've have been placed, how many graves contain vessels, 

who's been given these vessels and if the vessels have filled a certain purpose once 

they've been deposited in the graves.  

 

Keywords: Ceramic vessels, pitted ware culture, burials, neolithic, Ajvide, Visby, Fridtorp, 

Västerbjers, Gotland 

 

Bilden på framsidan är tagen av författaren på Gotlands Fornsal och tillhör Igelkottsflickan i Grav 2 från 

Ajvide. 
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1. Inledning 

 

”The habitus, the durably installed generative principle of regulated improvisations, produces practices which 

tend to reproduce the regularities immanent in the objective conditions of the production of their generative 

principle, while adjusting to the demands inscribed as objective potentialities in the situation, as defined by 

the cognitive and motivating structures making up the habitus” (Bourdieu 1977:78). 

 

Valet att skriva om keramik kom utav författarens intresse för ämnet och vid diskussion 

med bihandledare Helene Martinsson-Wallin och handledare Paul Wallin kom det mer 

preciserade ämnesvalet att handla om gropkeramiska gravkärl på Gotland. Uppsatsen 

blev då också en del av handledarens forskningsprojekt ”Neolitiska livsstilar”, där den 

utgör en detaljstudie i ett större sammanhang. Idén var att undersöka hur många 

gropkeramiska gravar som innehöll klart deponerade gravkärl på de fyra olika platserna 

Visby, Ajvide, Västerbjers och Fridtorp och jämföra dessa med varandra för att se om man 

kan finna några skillnader och/eller likheter. En sådan studie har inte tidigare genomförts, 

vilket gjorde att uppgiften kändes mer givande och tillfredsställande. Vidare finns intresset 

att försöka förstå varför man fått kärl med sig i graven och att kartlägga de mönster som 

eventuellt kan avtäckas. Detta knyter an till det inledande citatet av Pierre Bourdieu vilket 

leder tankarna till att det sannolikt är många val om vem som fått kärl och var de skulle 

placeras i graven. Eftersom de här praktiska handlingarna troligtvis inte är slumpmässiga, 

då de är återkommande, säger de något om att dessa handlingar är djupt rotade i dessa 

individers sinnevärld. Det är detta Bourdieu kallar ”habitus” (Bourdieu 1977: 78f). 

 

1.1. Syfte & Frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att genom studier av litteratur, publicerat gravmaterial och delvis 

det faktiska materialet kunna se hur många gropkeramiska gravar som innehåller gravkärl 

från boplatserna Visby i Visby socken, Ajvide i Eksta socken, Västerbjers i Gothem socken 

och Fridtorp i Västerhejde socken och vad detta kan betyda.  Frågeställningarna som 

använts för att uppnå detta syfte är följande: 

 

– Hur många gropkeramiska gravar har gravkärl? 

– Vilka begravdes med kärl? 

– Var i graven är kärlen placerade? 

– Har kärlen fyllt en speciell funktion i graven? 

– Finns det några skillnader i gravarna mellan de fyra platserna? 
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1.2. Material och avgränsning 

Framförallt är detta arbete en litteraturstudie. De främsta böckerna som använts för att nå 

syftet är Gunborg Janzons ”Gotlands mellanneolitiska gravar” (1974), Mårten Stenbergers 

”Västerbjers auf Gotland” (1945), Göran Burenhults ”Remote Sensing Vol. II” (2002), Inger 

Österholms ”Jakobs/Ajvide” (2008), Stig Englunds ”Stenåldersboplatsen vid Fridtorp” 

(1985), ett antal rapporter från Ajvideutgrävningen skrivna av Johan Norderäng, samt 

diverse annan litteratur som berör ämnet.  

 

Källmaterialet som författaren studerat närmare är kärl funna i gravar vid Ajvideboplatsen. 

Dessa kärl har studerats i arkeologilaboratoriumet vid Högskolan på Gotland.  

 

Uppsatsen är avgränsad till fyra gropkeramiska gravfält: Ajvide, Visby, Västerbjers och 

Fridtorp. Dessa är de fyra största gravfälten på Gotland där gropkeramisk gravkeramik 

iakttagits.  

 

1.3. Metod och teori 

Metoderna som använts är framförallt en beskrivande och en jämförande litteraturstudie. 

Litteraturen som använts är av författare som behandlat ämnet, samt utgrävningsrapporter. 

Jämförelser mellan de olika platserna utförs för att hitta regionala skillnader eller likheter. 

Vad som kort undersökts utöver kärlen och deras position är vilka andra gravmaterial som 

finns i graven, för att således kunna få en uppfattning om vilka som har blivit begravda 

med kärl.  

 

Det har även undersökts om författarna har olika teorier och tolkningar kring kärlen och, 

om så är fallet, jämföra dessa. Något annat som noterats är vad kärlen haft för funktion i 

graven. Även det faktiska materialet har undersökts till viss del, framförallt för att se av 

vilken typ kärlen är och därmed få en bild av hur olika kärlen kan ha sett ut och vad de kan 

ha använts till. Minikärlen som fanns tillgängliga från Ajvide har även mätts för att kunna 

bestämma vilken typ av kärl de är. 

 

Ett antal korrespondensanalyser har genomförts för att tydligare kunna se skillnader och 

likheter mellan platserna. Med korrespondensanalyserna kommer en spridningskarta 

konstrueras med syfte att tydligare kunna se likheterna och skillnaderna i gravmaterialet 

och mellan de begravda individerna. Studien är således både kvantitativ som kvalitativ. 
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Korrespondensanalysen är en relationell statistisk analysmetod som också fungerar som 

en teoretisk utgångspunkt mot att studera gravkärlens position och relation till den 

begravda individen. Genom dessa analyser kan djupt liggande beteenden kartläggas som 

reflekterar gruppens traditionella uttrycksformer i relation till individerna. Sådana studier 

kan således påvisa sociala relationer, lokala så väl som regionala (jmf. Wallin 2010). 

Författaren vill också kartlägga de inlärda mönster som kan finnas i hur och vem som fått 

kärl, samt hur dessa deponerats i graven, med habituskonceptet som utgångspunkt 

(Bourdieu 1977). 

 

1.3.1. Definitioner 

Med ”gropkeramisk kultur” menas den stenålderskultur som existerade på Gotland 

huvudsakligen mellan 3200-2300 f.Kr. Dateringen av gropkeramiska gravar ligger dock 

framför allt runt 2900-2300 f.Kr. Enstaka gravar med annan datering förekommer dock, 

något som eventuellt kommer att märkas senare i uppsatsen. De äldsta gravarna har till 

exempel en datering som möjligen kan ligga runt 3100 f.Kr. (Wallin, muntl. 2013-03-23). 

Med gravkärl menas de gropkeramiska krukor som medvetet deponerats i gravarna. 

Författaren syftar alltså inte på vanliga gropkeramiska skärvor, utan fokuserar på det man 

tydligt ser är kärl, så som intakta kärl, minikärl, kärlbottnar etc. Gravkärlen kommer att 

benämnas som enbart ”kärl” i uppsatsen. Eftersom spetsbottniga kärl är det klart mest 

representerade kärlet i det studerade materialet rör det sig om sådana i uppsatsen, om de 

ej beskrivs som en annan typ, eller som osäkra. 

 

Programmet PAST kommer att användas för att göra en korrepsondensanalys över 

materialet. En korrespondensanalys är en metod för att ställa olika variabler mot varandra 

och därmed få en spridningsbild, som kan vara bra för att visualisera likheter och olikheter 

i gravmaterialet och mellan individerna. Även vissa sociala aspekter kan noteras i dessa 

analyser.  

 

De kärl som kommer att analyseras är olika. Därför kommer Gunvor Janzons klassificering 

av kärlen att användas. Det rör sig framför allt om så kallade ”spetsbottniga kärl” och 

”minikärl” som tas upp i uppsatsen. Minikärlen klassas i två typer, nämligen A: 1 och A: 2. 

Minikärl av typ A: 1 är högst 5 cm höga, medan minikärl av typ A: 2 är högst 10 cm höga 

(Janzon 1974: 104). Mer om olika kärltyper kommer att tas upp senare i stycket ”Kärlens 

funktion”.  
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1.4. Källkritik 

Det första som är värt att påpeka är att det inte gick att få tag i samtliga kärl från de olika 

platserna då magasinet där materialet finns för tillfället är under flytt. En stor del av 

Ajvidematerialet har studerats, men vissa av kärlen gick inte att få tag i då ID-nummer i 

vissa fall inte stämde, samt att ett kärl befinner sig på Gotlands Fornsal i Igelkottsflickans 

grav. Andra kärl från Visby är också utställda på muséet, eller annars otillgängliga, precis 

som materialet från de övriga platserna. Andra kärl befinner sig på utställning i Stockholm. 

Det hade varit mer givande att kunna studera kärlen själv, men detta är som sagt framför 

allt en litteraturstudie. Det kan även nämnas att informationen kring vissa gravar är extremt 

begränsad, till exempel grav 70 och 74 från Ajvide.  

 

Ett kärl från Grav 79 i Ajvide är problematiskt. Det ena kärlet har blivit placerat i 79: B, 

framgår det i rapporterna. När gravmaterialet undersöktes av författaren hittades dock ett 

till kärl som ej nämns i rapporten, och blir därmed svårt att placera. 

Det är inte ovanligt att kärlplacering inte framgår vilket märks nedan. Möjligtvis finns denna 

information i schaktplaner men på grund av tidsbrist kan detta tyvärr inte undersökas. De 

planritningar som undersöktes gav inget vidare resultat. Att vissa individer inte är 

könsbedömda är något som även märks i uppsatsen. Detta beror antingen på att 

individerna är för unga för att könsbedöma eller för att de nödvändiga benen var i för dåligt 

skick, eller saknades helt.  

 

Det var även svårt att placera vissa individer i databasen, då många från Visby och 

Västerbjers endast beskrivs som till exempel ”Adult” utan någon given ålder. Författarna 

skiljer sig även något på hur de beskrivit individernas åldrar. Därför har författaren valt att 

placera dessa individer i databasen under egna ålderskategorier, till exempel ”Adult 20-

50”, då man får anta att de individerna som beskrivits som ”Adult” hade en ålder som 

passar in under den fliken. Vissa var mer problematiska, till exempel en individ som nämns 

som ”Adult/Äldre” har fått generaliseras något på förslag av handledaren. Övriga saker 

som generaliserats något i databasen är vissa kärls placering i graven. Något kärl låg till 

exempel till vänster om individens huvud, medan andra låg över, till höger om huvudet etc. 

Fliken som använts i databasen är att kärlet är placerat ”vid huvudet”. Vidare kan även 

nämnas att det rör sig om fler kärl från Ajvide än Visby, Fridtorp och Västerbjers. 

 

En annan sak att tänka på är att den stora förekomsten av keramik i gravarna från de fyra 
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platserna kan mycket väl bero på att det rör sig om fyllnadsmaterial som följt med när man 

begravt individen och behöver därför inte vara regelrätta gravgåvor. Fokus har därför lagts 

på att studera hela kärl samt tydligt deponerade kärlbottnar som sannolikt kan ses som 

medvetet placerade gravkärl.  

 

Paul Wallin har även påpekat är att könsbedömningarna på vissa barn och unga individer 

från gravarna får tas med en nypa salt, då dessa ej vuxit klart och blir därmed svåra att 

bedöma med säkerhet. De bedöms dock i uppsatsen så som de diverse författarna har 

beskrivit dem i sina respektive böcker, men detta är bra att ha i åtanke (P. Wallin, muntl. 

2013-04-26). 

 

Frågan om kärlens praktiska funktion är en något knepig fråga, delvis eftersom det inte 

finns mycket forskning kring detta, samt framför allt hur man ska veta vad kärlens innehåll 

var när det deponerades i graven. Om det återfinns till exempel spår av sältran i kärlet är 

det osäkert om det var sältran i kärlet när det deponerades eller om det var från tiden 

innan, då det användes som ett vanligt kärl. Kontexten kan därför bli helt fel! 

 

Sedan bör det påpekas att boken ”Västerbjers auf Gotland” är skriven på tyska, något som 

försvårar det hela till stor del, då författaren inte kan tyska och kommer därför framför allt 

att använda sig av ett översättningsverktyg för att kunna översätta vissa viktiga delar av 

texten kring gravarna, som då kan ge vissa felmarginaler, samt att utgå ifrån bilderna av 

gravarna för att kunna se var vissa gravgåvor är placerade. 

 

En sak som inte spelar så stor roll i det hela är att Inger Österholm och Göran Burenhult 

skiljer sig åt lite i sina mått, åldrar på människorna och årtal i sina respektive böcker om 

Ajvide. Författaren har framför allt utgått ifrån Göran Burenhults siffror, men valt att gå efter 

Petra Molnars siffror vid de tillfällen de båda skiljer sig åt, eftersom hon gjort 

antropologiska beskrivningar av samtliga gravar från Ajvide. 

 

En annan sak som inte riktigt är kritik, utan bara något som bör has i åtanke, är att mycket 

litteratur om ämnet är relativt gammal.  

 

Det sista som även är mycket viktigt att tänka på är att gravgåvorna inte nödvändigtvis 

behöver representera den avlidnes sociala status. Det är människorna runt omkring, 

vänner, familj etc. som begravt den här individen. Det är de människorna som valt vad 
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denna individ ska begravas med (Fahlander 2012: 138). Detta innebär att även om många 

fina gravgåvor hittas behöver det inte röra sig om en person av hög social status, utan kan 

lika gärna röra sig om en älskad familjemedlem med tillgivna och släktingar och vänner. 

 

2. Bakgrund & tidigare forskning 

2.1. Gropkeramikerna – En gåtfull stam? 

”En gåtfull stam” är hur Mårten Stenberger beskrev kulturen, som tidigare var känd som 

den östsvenska boplatskulturen. Numera är den känd som den gropkeramiska kulturen. 

Namnbytet berodde på att man först trodde att kulturen var koncentrerad till östra och 

centrala Sverige, men senare fynd tyder på att de även existerade på Jylland och i södra 

Norge (Stenberger 1979: 94f). Stenberger, som var kulturhistorisk arkeolog, försökte 

förklara deras uppkomst, fall och förhållande till andra kulturer. De kunde antingen ha 

kommit från trattbägarkulturen, snökeramiska kulturen eller stridsyxekulturen. Stenberger 

trodde att deras slut kom när de assimilerades av jordbrukskulturer. När processualismen 

slagit igenom menade Göran Burenhult att gropkeramikerna var en kultur som tvingats 

anpassa sig till miljön genom ekonomisk specialisering. Han menar att det är delar av 

trattbägarkulturen som överger sin jordbruksekonomi i inlandet och istället satsar på jakt 

och fångst. De möter sitt slut när stridsyxekulturens jordbruk expanderar och till slut 

assimilerar gropkeramikerna. Under 90-talet kom arkeologen Anders Carlsson med nya 

postprocessuella idéer kring den gropkeramiska kulturen. Han lade istället fokus på 

ideologier och samhällsskådning. Istället för att anamma den sydvästra trattbägarkulturen 

sökte man efter andra förebilder, eventuellt den kamkeramiska kulturen i öst? Hur som 

haver, så förflyttade man sig till stränderna för att få sitt leverne. De upphör till slut på 

grund av ett ideologibyte, då de övergår till det europeiska elitsystemet där vissa utvalda 

individer sticker ut, med andra ord stridsyxekulturens ideologi (Carlsson 2011: 6-9). 

Gropkeramikerna var en liten del utav ett stort nätverk som existerade runtom Östersjön. 

Havet var oerhört viktigt för dem, då deras föda till stor del bestod utav till exempel säl och 

fisk. Boplatserna var förmodligen mobila, till viss del, och var belägna vid kusterna. 

Troligtvis fanns även jaktstationer inåt landet, eftersom fynd av älg och vildsvin har 

påträffats på fastlandet (Larsson 2009 A: 408f).  

 

Något som dock inte ändrats mycket är deras keramik. Även begravningsritualerna 

förefaller ha varit relativt kontinuerliga, där lämningarna av sina vänner och släktingar har 

blivit medvetet deponerade nära boplatserna eftersom deras närvaro verkar ha haft stor 
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betydelse för de kvarlevande människorna (Larsson 2009 A: 409). 

 

2.2. Ajvide 

Boplatsen Ajvide med tillhörande gravplats är belägen 4 km väster om Eksta sockens 

kyrka. Idag består platsen av fält och betesmarker. Möjligtvis under mesolitikum 

(Österholm 2002: 17) och neolitikum (P. Wallin, muntl. 2013-04-26) var platsen belägen på 

en udde som var omringad av en kalkstensbarriär som hindrade vågornas framfart och 

gjorde det till en relativt lugn plats. Under senare tider när landet hade höjts hade även 

vallen det, vilket gjorde att bukter bildades syd- och sydost om boplatsen (Österholm 2002: 

17). Paul Wallin har ifrågasatt att platsen verkligen var bebodd under mesolitikum och 

menar att det inte finns mycket bevis som stödjer den dateringen, som är baserad på yxor 

(P. Wallin, muntl. 2013-05-03).  

 

Ajvide upptäcktes år 1922 av Oscar Wennersten och började undersökas redan året därpå 

av John Nihlén. 1923 års undersökning gav resultat i form av gropkeramik, stenyxor och 

djurben. Nihlén uppskattade att platsen troligtvis var så pass stor som 8000 kvm (Nihlén 

1927: 93f).  

 

Utgrävningarna drog på allvar igång igen under 80-talet, med Inger Österholm och Göran 

Burenhult i spetsen (Österholm 2002: 17; P. Wallin, muntl. 2013-05-03). Utgrävningarna 

varade från 1980-1987. Enligt fosfatanalyserna skulle platsen då vara ungefär 90 000 kvm 

stor, alltså betydligt större än Nihléns uppskattning från 20-talet. Fosfatanalyserna pekade 

dessutom på ytterligare två bosättningsstadier högre upp på udden (Österholm 2002: 17). 

Under Österholms undersökningar grävde man framför allt ut boplatsen (Österholm 2002: 

19). Man hittade dock även 18 gravar (Österholm 2008: 15). Man hittade totalt 482 

artefakter, bland annat 15 yxor (Österholm 2002: 19).  

 

Den nästa fasen av undersökningar i Ajvide sträckte sig från 1992-1999, åter igen under 

Göran Burenhult och Inger Österholm. Under dessa utgrävningar grävde man ut från Grav 

19 – Grav 62 (Burenhult 2002: 31f). Det är kärlen från dessa, samt från de senare 

utgrävningarna som kommer att ligga till grund för delen om Ajvide i uppsatsen. 

 

Den sista fasen av undersökningar på Ajvide varade mellan 2000-2009, där det är Johan 

Norderängs rapporter som använts till arbetet. Självfallet kommer även fynden av kärl från 
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dessa utgrävningar kommer att tas med i uppsatsen. Andra intressanta fynd från denna fas 

inkluderar en härd (Norderäng 2000: 8), ryggkota från tumlare (Norderäng 2004: 8), 

ornerat benhänge (Norderäng 2005: 6), en mycket rik dubbelgrav (Norderäng 2006: 10f), 

lergifurin föreställande en säl/sjöfågel etc. (Norderäng 2007 A: 7). Utöver vanliga gravar 

har man påträffat ca 8 kenotafer (begravningar utan skelett) på Ajvidegravfältet (Burenhult 

2002: 33; P. Wallin, muntl. 2013-04-26). Man har totalt hittat 77 begravningsgropar, som 

tolkats som gravar. Dessa kallas begravningsgropar eftersom endast ca 55 % av gravarna 

vid Ajvide innehåller kompletta skelett. Man skriver att det rör sig om 85 gravar, men dessa 

är i själva verket 77 begravningsgropar och 8 kenotafer, men kommer i uppsatsen att 

benämnas som ”gravar” för att undvika förvirring (P. Wallin, muntl. 2013-05-03).  

 

2.3. Visby 

Visby på Gotlands västkust är en stad med mycket arkeologi som sträcker sig tusentals år 

tillbaka, men är troligtvis mest känd för sina imponerade medeltidskonstruktioner. Som 

dock kommer att märkas har även den gropkeramiska kulturen satt sina spår i Visbys 

mark. Den första gropkeramiska lokalen på Gotland påträffades 1863 i Visby, men 

utgrävningarna drog inte igång förrän 1909. Platsen som valdes var utmed Syskongatan 

mellan St. Lars och Drotten. Den undersökningen skötte O.V. Wennersten med hjälp av 

sergeant Johan Fardelin. Även 1910 var det Wennersten som skötte projektet och 

utgrävningen fortskred på samma ställe (Janzon 1974: 3f). Enligt John Nihlén skulle 

boplatsen i Visby vara ca 11 000kvm stor (Nihlén 1927: 108). Tillfället att gräva gavs igen 

1936-1937 då många byggnader revs i kvarteret Nunnan. Ansvariga arkeologer för 

grävningen var Erik B. Lundberg och Lasse Erik Bergström. Detta blev den största 

undersökningen dittills i Visby. Fynden var framförallt gravar. Ytterligare gravar hittades i 

kvarteret Priorn under 60-talet som grävdes ut av Erik Nylén (Janzon: 5). Flera grävningar 

gjordes i Visby under 70-talet och senare, vilket har lett till att boplatsen uppskattades vara 

hela 120 000kvm stor av Pernilla Flyg och Anders Olsson som grävde på platsen 1983 

(Flyg & Olsson 1985: 17, 21). Totalt räknar Flyg & Olsson till 46 gravar i Visbymaterialet 

(Flyg & Olsson 1985: 112). 

 

2.4. Västerbjers 

Västerbjers är en gropkeramisk fyndlokal i Gothem socken. Då det framför allt är Mårten 

Stenberger som jobbat med Västerbjers är det han som är den största källan till 

information om grävningen. Dock kommer bara forskningen presenteras kort här eftersom 
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det inte finns tid till att översätta hela Stenbergers bok, som är skriven på tyska.  

Lokalen Västerbjers blev känd redan 1886 då en grav påträffats i en åker. Det var dock 

inte förrän på 1930-talet utgrävningarna drog igång med råge (Janzon 1974: 7). Det var 

Mårten Stenberger och Erik Floderus som tog hand om utgrävningen, som då var det 

största jordgravfältet i Skandinavien från yngre stenålder (Stenberger 1979: 99).  

 

2.5. Fridtorp 

Fridtorp är en lokal i Västerhejde socken. Platsen har länge varit känd för de 

stenåldersfynd som påträffats. 1911 lämnades ett sådant fynd in till Gotlands Fornsal, 

vilket 1926 ledde till att mindre undersökningar företogs under Johan Fardelin. Syftet med 

1926 års undersökningar var att se hur stor boplatsen utbredning var. Den arkeologiska 

undersökningen drog igång 1976 och höll på till 1978 då man totalt grävde ut 350kvm 

(Englund 1985: 84). 

 

3. Presentation av materialet 

3.1. Gravar Ajvide 

Det rör sig om 15 gravar som registrerats med kärl av 85 gravar totalt (Burenhult 2002; P. 

Wallin, muntl. 2013-05-03). Samtliga gravar från Ajvide har beskrivits i litteraturen som 

ovala gravar. Vissa av dessa är dubbelgravar, men har ändå beskrivits som en grav, där 

individerna har givits namn som t.ex. ”Individ A” för att kunna särskilja dem, då det oftast är 

en individ i dubbel/trippelgravar som fått kärl. Grav 79 är, som tidigare nämnts, 

komplicerad då man är osäker på att om det är en dubbelgrav eller två separata gravar. 

De beskrivs dock ändå som 79: A och 79: B (Norderäng 2007 A: 10f). Här kan för övrigt 

påpekas att de namn (A, B, C) som vissa kärl fått i texten och bilagorna inte pekar på 

vilken grav de tillhört, utan är bara till för att kunna skilja dem åt.  
 

Grav 2 

Den första graven jag ska beskriva är troligtvis den mest kända graven från Ajvide, 

nämligen den s.k. ”Igelkottsflickans” grav. Den är annars känd som Grav 2 från Ajvide 

(Österholm 2008: 278). Graven är oval och belägen i VNV riktning. Den totala längden på 

graven är 3.35 m och 1,1 m där graven är som bredast. Det välbevarade skelettet har blivit 

osteologiskt bedömt som en kvinna vid 19-20 års ålder med en längd på 153 cm. Hon var 

lagd på rygg med lätt böjda knän och ett huvud som vilade åt väster. Det förefaller som att 
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graven hade blivit nedgrävd i ett äldre kulturlager. Totalt räknade man 23 fynd, som bland 

annat inkluderar igelkottstaggar, igelkottskäkar, rödaktig jord, sältänder, krokar, 

bärnstenspärlor etc. (Burenhult 2002: 44). Kärlet i denna grav är en spetsbottnig botten 

placerat under kvinnans högra fot (Burenhult 2002: 44, 58). Graven är daterad till ca 2900-

2600 f.Kr. (P. Wallin, muntl. 2013-03-07).  

 

Grav 13 

Graven är av oval form och placerad i VNV riktning. Den totala längden av graven är 3,8 m 

och 1,45 m på bredden. Graven hade lagts genom grav 4, så att den hade tagit bort dess 

norra del. Skelettet var även här väldigt välbevarat och kroppen låg i ryggläge, med 

ansiktet riktat åt norr. Den osteologiska bedömningen säger att detta är en man. Åldern 

uppskattas till 50-60 åren och längden uppskattas till 158 cm. 21 fynd registrerades totalt 

ifrån denna grav, bland annat en knacksten, diverse flintföremål, benföremål, sältänder etc. 

Ett intressant fynd är ett flintspån/flintkniv av sydskandinavisk flinta som lagts i den dödes 

hand och två yxor av samma material som placerats framför individens ansikte (Burenhult 

2002: 49; P. Wallin, muntl. 2013-04-26). Kärlet är en något spetsig botten som var 

placerad över individens huvud, ungefär längs med vänsterarmen (Burenhult 2002: 84). 

Graven är daterad till 2900-2600 f.Kr. (P. Wallin, muntl. 2013-03-07).  

 

Grav 19 

Graven är åter igen av oval form, men riktningen skiljer sig något då denna är i NNÖ 

riktning. Längden på graven är 2,4 m med en bredd på 1,25 m. Kroppen har blivit bedömd 

som en man med en ålder på 60+ och en längd på 163 cm. Han vad placerad på rygg 

med huvudet åt norr och korsade armar över bröstkorgen. 19 föremål registrerades totalt. 

Utöver det normala kan man nämna en stor lårbensformad slipsten som var placerad över 

högerarmen och axeln. Ytterligare fynd som är intressanta är 3 delar av det man tror är ett 

kärl som man hittat tillsammans med rester av födoämnen. Den ena delen är av ett väldigt 

bränt kärl och har hittats tillsammans med ben, nötskal och rester av sältran. Den andra 

delen har hittats tillsammans med ben och en griskäke. Den tredje delen har hittats 

tillsammans med ben och rester av sältran. Kärlet i fråga var placerat en bit från den 

vänstra sidan av mannens huvud (Burenhult 2002: 96, 119) och är ett minikärl av typ A: 1. 

Graven är daterad till ca 2600-2200 f.Kr. (P. Wallin, muntl. 2013-03-07).  
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Figur 1. Minikärl A:1 (ID-nr: 10414) från Grav 19 i Ajvide. Foto: Anton Amlé. 

 

Grav 21 

Även grav 21 är en oval grav med NNÖ riktning. Gravens längd är 2.8 m och bredden 

ligger på 1.55 m. 31 fynd registrerades, där en bärnstenspärla och en pilspets av ben kan 

nämnas utöver det normala. Underligt nog hittades inga människoben i graven (Burehult 

2002: 97). En ryggkota hittades dock som kan tillhöra en människa, men ingen bedömning 

finns att tillgå som kan hjälpa till att tyda graven (Österholm 2008: 40). Kärlet som hittades 

är en del av bottnen (Burenhult 2002: 97). På grund av bristen av säkra människoben kan 

det istället röra sig om någon annan typ av deposition, nedgrävning eller sekundär 

begravning av ben (P. Wallin, muntl. 2013-04-26). 

 

Grav 23 

Grav 23 är också oval, dock med ÖNÖ riktning. Gravens längd är 1,6 m med en bredd på 

1,0 m. Detta är en dubbelgrav, där de begravda bedömts som en robust man med en ålder 

av 50-60 år och en längd på 166 cm (A) och en pojke med en ålder av 12-13 år och en 

längd på 130 cm (B). Båda två var placerade i ryggläge (Burenhult 2002: 98; Österholm 

2008: 42). Huvudena var riktade åt sydväst. Totalt registrerades 33 fynd från graven 

(Burenhult 2002: 98). Enligt DNA-analyser av individerna kan vi se att de båda individerna 

var släkt med varandra. Möjligtvis rör det sig om far och son. Skeletten pekade dessutom 

på att man flyttat faderns ben från en tidigare grav för att placera honom bredvid sin son 

(Burenhult 1999: 101). 3 keramikkoncentrationer noterades och undersöktes av 

författaren, men innehöll tyvärr inga kärlbottnar, vilket kan tyda på att det skulle vara 

fyllnadsmaterial från ett gammalt kulturlager det rör sig om (P. Wallin, muntl. 2013-04-26). 
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Det var inga egendomliga fynd utan de rörde sig om typiska föremål för gropkeramiska 

gravar, bland annat flintföremål, benföremål, harpun, sältänder etc. Kärlet i graven var 

placerat vid barnets vänstra knä (Österholm 2008: 43).  

 

Grav 34 

Grav 34 är en 2,1 m lång och 0,75 m bred oval grav i NNÖ riktning. Kroppens position 

pekar dock på att graven skulle ha sträckt sig ytterligare 0,5 m åt norr. Individen som blivit 

begravd här är troligtvis en 158 cm lång kvinna. Den osteologiska analysen har varit lite 

svår med tanke på att kranium saknas men man har bedömt individen som en vuxen 

kvinna, dock har man ej kunnat återge en exakt ålder. Huvudet bör ha varit riktat åt norr, 

men bara delar av de lägre extremiteterna var bevarade. Gravfynden rör sig om en 

flintborr, keramikkoncentrationer, en gristand, stenyxa och en bärnstenspärla (Burenhult 

2002: 102; Österholm 2008: 78). Kärlet i graven är spetsbottnigt och var placerat en bit 

under kvinnans fötter. Övriga fynd var centrerade vid benen (Burenhult 2002: 102, 131).  

 

Grav 37 

Grav 37 är av oval form i ÖV riktning. Gravens totala längd är 1,7 m och bredden är 0,85 

m. Den begravde låg i ryggställning med huvudet åt väst. Skelettet är av en vuxen man 

med en ålder på över 20 år. Hans längd beräknas vara runt 164 cm. 6 fynd registrerades i 

graven: en malsten, ett bearbetat ben, en benspets, en del av en svinbete, ett nötskal och 

till sist en keramikkoncentration. Bottnen var placerad en bit ifrån mannens högra arm 

(Burenhult 2002: 103f, 136). Den här graven är en av de få där en botten hittats i en 

keramikkoncentration, vilket skulle kunna betyda att det rör sig om ett förstört kärl. Det är 

en relativt liten botten, men att avgöra vilken typ av kärl det rör sig om är väldigt svårt. Vad 

som är tydligt är att bottnen är spetsig, vilket kan innebära att det antingen är ett 

spetsbottnigt kärl eller ett minikärl av typ A: 2. I korrespondensanalysen har det valts att 

enbart klassa det som ”kärl”.  

 

Grav 38 

Grav 38 är en 2,2 m lång och 1,3 m bred oval grav i ÖNÖ riktning. 3 människor har 

begravts i den här graven. Det rör sig om två vuxna människor och ett barn. Den första 

vuxna personen anses vara en man av 45-50 års ålder och med en höjd på ca 170 cm (A). 

De osteologiska bedömningarna tyder på att även den andra vuxna människan är en man, 

med en ålder på 50-55 år och en höjd på ca 171 cm (B). Barnet har bedömts till att vara 

runt 2-3 år gammalt (C). Alla tre ligger i ryggläge med huvudet vänt åt väster. Gravgåvorna 
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är keramik, flintföremål, en malsten, bearbetade benpärlor, diverse benföremål och 

rödaktig sand. Kärlet var placerat bredvid barnet, till individernas vänster. Det verkar även 

som att det varit ben i kärlet (Burenhult 2002: 104, 137; Österholm 2008: 82). Kärlet visade 

sig vara i 3 småbitar när det undersöktes. Det får antagas att alla 3 bitar tillhörde samma 

kärl som hittades vid barnet. 

 

Grav 39 

Även grav 39 är oval till formen. Den ligger i NV riktning och är ca 1,75 m lång. Skelettet 

låg i ryggläge, med huvudet vilandes åt nordväst. Det rör sig troligtvis om en 156-157 cm 

lång kvinna i 40-45 års åldern. Föremålen i graven är en stenyxa, flintföremål, benföremål, 

kulor av fågelben, sältänder och en griskäke. Kärlet är spetsbottnigt och placerat vid 

kvinnans högra arm (Burenhult 2002: 104f, 138). Även detta kärl är relativt litet och tillhör 

troligtvis gruppen A: 2.  

 

 

Figur 2. Minikärl A:2 (ID-nr: 10801) från Grav 39 i Ajvide. Foto: Anton Amlé. 

 

Grav 41 

Grav 41 är en oval grav i VNV riktning. Gravens längd är 2,0 m och bredden är på 0,87 m. 

Skelettet i graven är nästan helt intakt och har bedömts att tillhöra en kvinna i 30-40 års 

åldern. Tandslitaget pekar dock på en högre ålder. Hon uppskattas haft en längd på ca 154 

cm. Hon låg på rygg med huvudet riktat åt väst. 14 fynd blev inmätta av totalt 22. Bland 

dessa finner vi keramikkoncentrationer, benföremål, 2 söndervittrade stenyxor, en 

keramikpärla och hasselnötskal. I en av dessa koncentrationer hittades en del av en 

botten, som var placerad vid individens högra arm, i längd med armbågen (Burenhult 
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2002: 105f, 141; Österholm 2008: 281). Angående graven rör det sig troligtvis om en 

datering på 2900-2600 f.Kr. (P. Wallin, muntl. 2013-04-26).  

 

Grav 45 

Grav 45 är en oval grav orienterad i NV riktning. Gravens längd är 2,2 m och bredden 

ligger på 1,0 m. Graven innehöll ett relativt välbevarat skelett med huvudet åt nordväst. 

Kraniet var dock krossat. Skelettet har blivit bedömt som en man i 50-60 års åldern med 

en längd på 166-167 cm. Graven innehöll många fynd, där hela 38 har blivit registrerade. 

Det rör sig om flera keramikkoncentrationer som troligtvis var fyllnadsmaterial, många 

flintföremål, benföremål, två delar av svinbete, svintand, en fiskekrok, rödaktig sand, samt 

en bärnstenspärla och en pärla av fågelben. Kärlet i graven var endast en del av en 

spetsad botten som var placerat under individens fötter (Burenhult 2002: 107; Österholm 

2008: 252).  

 

Grav 52 

Grav 52 är av oval form i NV-SÖ riktning. Längden på graven är 2,7 m och bredden är 1,1 

m. Två välbevarade barnskelett hittades i graven. Det är den enda graven i Ajvide som 

enbart innehåller två barn. Barnens ålder har uppskattats till 7 år (A) och 18-24 månader 

(B). Det yngre barnet är lagt vid det äldre barnets fötter, vilket Burenhult menar kan 

indikera att de begravts samtidigt. Båda ligger på rygg med huvudena åt nordväst. Många 

fynd har hittats i denna grav, där hela 41 fynd registrerades totalt. Dessa inkluderar pärlor 

av fågelben, diverse övriga benföremål, flintföremål, många sältänder, en malsten, en 

stenyxa, ett fragment av en fiskekrok, en gristand, hasselnötskal och en 

keramikkoncentration. I denna koncentration hittades en del av en kärlbotten i dåligt skick. 

Koncentrationen var placerad vid det yngre barnets fötter (Burenhult 2002: 109f, 150; 

Molnar 2002: 372). Graven är daterad till 2900-2600 f.Kr. (P. Wallin, muntl. 2013-03-07).  

 

Grav 70 

Grav 70 innehöll en man i 20-35 års åldern. Endast ett fynd utöver kärlet noterades, 

nämligen ett ben med ett borrat hål. Kärlet var upp- och nedvänt och placerat vid 

individens högra hand (Norderäng 2001: 5).  

 

Grav 74 

Skelettet i grav 74 var av ett barn. Åldern på barnet har bedömts till ca 0-6 månader 

gammalt (Österholm 2008: 284). En tydlig kärlbotten hittades i arkeologilabbet, men 
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varken kärlet eller vart det är placerat framgår ej i någon rapport. Johan Norderängs 

rapport från 2005 års grävning börjar med grav 75 och kärlet nämns ej heller i de tidigare 

rapporterna som lästs av författaren. 

 

Grav 79 

Grav 79: A innehöll ett skelett av ett barn på 8-10 år. Individen i 79: B har bedömts som en 

18-20 årig kvinna. Kroppslängden för kvinnan har beräknats till 155 cm (Österholm 2008: 

284). Kvinnan var placerad vid barnets högra fot. Vidare låg hon hoppackad på en liten yta 

av 90x30 cm. Johan Norderäng medger att det är svårt att avgöra om det är en dubbel- 

eller en enkelgrav, men det finns vissa tecken på att det istället rör sig om två separata 

gravar. 79: A var betydligt mer fyndrik än 79: B, där bland annat 18 genomborrade 

älgtänder, en genomborrad bärnstenspärla, ett 60-tal sältänder och ett flintspån kan 

nämnas. Totalt mättes 111 fynd in. I 79: B hittades dock bara 7 fynd. Vissa fynd var svåra 

att bestämma då de låg mellan gravarna. Kärlet som omnämns i rapporten hittades i 79: B 

(Norderäng 2007 A: 10f). När författaren gick igenom materialet hittades dock en till 

kärlbotten som ej nämns i rapporten. Var kärlen är placerade framgår inte heller i 

rapporten. På bilden är kärlen döpta till A och B. Det bekräftade kärlet är kärl B medan det 

okända kärlet är A. Det har senare tillkommit att gravarna har en datering som skiljer sig 

något, vilket tydligare stärker tolkningen att det istället rör sig om två separata gravar 79: A 

har en datering på ca 2800-2500 f.Kr. medan 79: B har en på ca 2500-2300 f.Kr. 

(Norderäng 2007 B: 19). 

 

 

Figur 3. Kärlbotten A (ID-nr: 125611), Kärlbotten B (ID-nr: 126247) från Grav 79 i Ajvide. Foto: Anton Amlé. 
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3.2. Gravar Visby 

Från Visbygravarna har kärl hittats i 5 av 46 gravar (Janzon 1974; Flyg & Olsson 1985). 

Minikärl har återfunnits i hela tre av dessa fem gravar, där två är av typ A: 2 och ett är av 

typ A: 1 (Janzon 1974: 104).  

 

Grav 7 

Grav 7 innehöll två fragmenterade skelett där endast bäckenbenen och de lägre 

extremiteterna fanns bevarade. Skelettet var placerat i N-S riktning. Individerna har 

osteologiskt bedömts till en vuxen man (7: A) och ett barn på ca 8 år (7: B). Runt den 

vuxna hittades ett stort antal krukskärvor och ett minikärl. Det fanns skärvor runt hela 

skelettet men den största samlingen låg runt bäckenet. Möjligtvis skulle detta kunnat vara 

ett kärl, men på grund av att det inte räknats som det av andra kommer det ej heller 

räknas här, utan får bara vara nämnt. Minikärlet var placerat vid fotändan. Även barnet i 7: 

B hade spridda skärvor omkring sig. Minikärlet är av typ A: 2 (Janzon 1974: 104, 297).  

 

Grav 8 

Detta var en dubbelgrav som innehöll en vuxen individ (8: B) och ett barn på 4 år (8: A). 

Dessa hade förmodligen begravts samtidigt, båda i utsträckt ryggläge i NNÖ-SSV riktning. 

Barnet har inte könsbedömts, medan den vuxna individen har beskrivits som en kvinna. 

Mellan kvinnans lårben fann man ett 20-tal skärvor och en mynningsbit med gropornering 

som har tolkats som ett kärl. Övriga gravfynd var en flintyxa och rödockra. Även i barnets 

grav fann man ockra, krukskärvor och ett fragment av ett minieggblad av diorit (Janzon 

1974: 104, 299).  

 

Grav 30 

Denna grav innehöll 3 skelett placerade i S-N riktning. Skelett A har bedömts till en pojke 

på ca 14-15 år. Individen låg i ryggläge med något böjda armar och händerna vilandes vid 

bäckenet. Individ B och C har även de bedömts som pojkar, med en ålder på 13-14, 

respektive 15-17 år. Dessa hade placerats i sidläge, ungefär 0,5 m väster om individ A. 

Individ C låg delvis över individ B. Det förefaller som att många föremål deponerats i 

graven. Föremålen rör sig om diverse benföremål, tandpärlor, ett svinbetsföremål, en 

metkrok etc. Minikärlet i graven var placerat vid individ A's högra underarm och är av typen 

A: 2 (Janzon 1974: 104, 322-327).  
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Grav 32 

Individen i grav 32 var en osteologiskt bedömd man med en beräknad ålder av 50-60 år. 

Han var placerad i en ÖSÖ-VNV riktning med ansiktet åt söder. Gravföremålen 

inkluderade en slipsten, som var placerad vid mannens högra axel, en spets av ben, samt 

ett minikärl. Minikärlet var placerat vid mannens huvud. Kärlet är av typen A: 1 med en 

höjd av endast 3,5 cm (Janzon 1974: 104, 328).  

 

Grav 45 

I denna grav finner vi en individ som blivit placerad i ryggläge i N-S riktning med 

högerhanden vilandes på magen. Den osteologiska analysen pekar på att det var en 

kvinna i 20-25 års åldern. Bland gravgåvorna återfanns 3 tåben från gris, två benspetsar, 

en genomborrad sältand, ett flintavslag, 3 rörbenspärlor och till sist en sältandsbård, lagd i 

en halvcirkel runt kvinnans knän. Det fanns även en kärlbotten i graven som var placerad 

vid hennes vänstra knä. Vad för typ av kärl det är framgår ej (Flyg & Olsson 1985: 106) 

 

3.3. Gravar Västerbjers 

Från Västerbjers har 9 kärl registrerats från totalt 50 gravar. Det finns en grav (Grav 59) 

från Västerbjers som innehåller kärl, men eftersom man inte hittat några människodelar 

verkar den inte räknas av Janzon och får därför endast nämnas här (Janzon 1974: 106, 

tabell 35).  

 

Grav 6 

Grav 6 från Västerbjers innehåller ett skelett i Ö-V riktning som blivit bedömt att tillhöra en 

äldre kvinna med huvudet riktat åt öst. Kvinnan är lagd på rygg med ena armen sträckt 

över bröstkorgen och benen böjda. Bland gravgåvorna finner vi djurben och en stenyxa 

placerad vit fötterna. Kärlet i denna grav är en spetsbotten med kamornamentik, placerad 

ungefär 1 m från huvudet (Stenberger 1943: 36f; Janzon 1974: 106, tabell 35).  

 

Grav 9 

Grav 9 innehåller en vuxen man i N-S riktning med huvudet riktat åt söder. Individen ligger 

något snett i ryggläge med händerna placerade vid bäckenet och benen något böjda. En 

tjocknackig flintyxa är placerad vid de lägre extremiteterna och ytterligare två var 

placerade över huvudet. Över dessa yxor låg en samling djurben. Ungefär 10 cm söderut, 

över huvudet, fanns ännu en flintyxa och en oornerad kärlbotten (Stenberger 1943: 37f; 
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Janzon 1974: 106, tabell 35).  

 

Grav 22 

Graven innehåller ett skelett av en vuxen eller äldre kvinna i NÖ-SV riktning. Hon var 

begravd i ryggläge. Vid nacken av skelettet hittades 3 vildsvinsbetar, 3 rörformiga pärlor 

och 24 sältänder. Övriga fynd inkluderar vildsvinsbetar, djurtänder, föremål av 

vildsvinsbetar, flintföremål, fiskben, flintyxor, en grönstensyxa, benföremål, keramikskärvor, 

ockra etc. Rester av två koniska keramikkärl hittades precis över huvudet på kvinnan 

(Stenberger 1943: 42f; Janzon 1974: 106, tabell 35). Vid samtal med handledaren 

bestämdes det att denna kvinna borde tillhöra gruppen ”adult” i korrespondensanalysen. 

 

Grav 24 

Graven innehöll ett skelett av en medelålderskvinna i NNÖ-VSV riktning. Läget är svårt att 

bedöma. Fynden inkluderar bensylar, bearbetade och vanliga vildsvinsbetar, diverse 

djurtänder, en bit sandsten, en grönstensyxa, en flintyxa, en yxa av andesit, benföremål, 

rörformade pärlor och flintskärvor. Det spetsbottniga kärlet med kamornamentik återfanns 

över kvinnans huvud (Stenberger 1943: 43f; Janzon: 106, tabell 35).  

 

Grav 33 

Denna grav innehåller ett dåligt bevarat skelett av en person, som tolkats som en vuxen 

kvinna. Hon låg i NÖ-SV riktning med huvudet i nordost. Vid foten hittades en stenyxa och 

delar av två keramikkärl, ett mindre och ett större med gropornamentik. Totalt fann man ca 

120 skärvor i graven (Stenberger 1943: 46; Janzon 1974: 106, tabell 35).  

 

Grav 36 

I grav 36 finner vi en individ i N-S riktning, med huvudet i norr. Den osteologiska 

bedömningen säger att det troligtvis rör sig om en man med osäker ålder. Individen ligger i 

ryggläge med skallen vikt åt höger, raka ben, armar längs sidorna med vänster underarm 

lätt böjd inåt. Ungefär 30cm norr om skallen fann man en kärlbotten med kamornamentik. 

Kärlet var placerat i sidoläge med mynningen i öster. En stenyxa var även placerad vid 

kärlet. Två harpuner var placerade runt skallen, två vid bäckenet och en vid vänster fot. 

Vid de lägre extremiteterna hade även ett hjorthorn placerats (Stenberger 1943: 48f; 

Janzon 1974: 106, tabell 35).  
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Grav 39 

Skelettet i graven tillhör troligtvis en man av obestämd ålder. Han ligger i ryggläge i N-S 

riktning, med huvudet i norr. Det fanns många fynd i den här graven, med de flesta 

koncentrerade vid huvudet. Där hittades bland annat en flintyxa, bensylar, fragment av 

bearbetat ben, vildsvinsbetar, en skrapa av vildsvinsbete, rörpärlor, flintskärvor, samt en 

rad djurben. Direkt till vänster om huvudet låg en stenyxa. Ungefär 50 cm norr om huvudet 

påträffades 40 skärvor, varav två mynningsbitar och tolv med gropornamentik, av ett kärl 

som med största sannolikhet tillhört graven (Stenberger 1943: 50; Janzon 1974: 106, tabell 

35).  

 

Grav 42 

I grav 42 finner vi en man i äldre medelåldern. Han har blivit begravd i ryggläge med 

vänsterarmen på pelvis och högerarmen rätvinkligt vilandes över kroppen. Han låg i NNO-

SSV riktning med huvudet i SSV. Kärlet var ett oornerat och koniskt minikärl som var 

placerat vid huvudet, bredvid en flintyxa. Kärlet kan eventuellt vara av typen A: 2. Även 

skärvor och djurben, samt en gristand påträffades (Stenberger 1943: 52-54; Janzon 1974: 

106, tabell 35).  

 

Grav 65 

Individen i graven har blivit tolkad som en vuxen man av 30-40 års ålder. Han har blivit 

placerad i ryggläge i NNO-SSV riktning. Den högra armen var, ungefär som i grav 42, 

rätvinkligt placerad över kroppen, medan den vänstra var placerad snett ned mot magen. 

Gravfynden består av en svinbete, ett hjorthorn och keramikskärvor. Svinbeten var 

placerat över huvudet och hornet var, precis som i grav 36, placerat vid de lägre 

extremiteterna, över benen. De 39 oornerade skärvorna, var placerade över huvudet. Det 

rör sig troligtvis om ett kärl som varit placerat över huvudet vid begravningen (Stenberger 

1943: 58; Janzon 1974: 106, tabell 35).  

 

3.4. Gravar Fridtorp 

Från lokalen Fridtorp har man totalt grävt ut 11 gravar från gropkeramisk tid (Englund 

1985).  

 

Grav 4 

I grav 4 från Fridtorp låg en osteologiskt bedömd man med en ålder på över 60 år. Han var 
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ca 162,6 cm lång och låg i ONO-VSV riktning. Han låg i ryggläge med armarna längs 

kroppen och med höger underarm vilandes på bäckenet. Kraniet var inte välbevarat, utan 

hade skadats rejält vid en dikesgrävning. Utöver kärlet bestod gravgåvorna av en 

benspets i två delar, 4 djurtänder och flintavslag. Kärlet var en ornerad botten av 

spetsbottnig typ som var placerat vid mannens vänstra knä (Englund 1982: 27-30).  

 

Grav 16: B 

I grav 16: B finner vi en individ i ryggläge med huvudet riktat åt vänster. Individen har blivit 

osteologiskt bedömd som en 25-30 årig man med 164 cm längd. Han vad lagd i NÖ-SV 

riktning. Graven var 2,3 m lång och 1,2 m bred. Anledningen till att den blivit bedömd som 

16: B är att man ungefär 0,3 m över fann en annan individ. Dock nämns inget om att det 

skulle röra sig om en dubbelgrav. Individen i 16: A var placerad i hockerställning och hade 

enbart fått med sig keramikskärvor i graven. Bland gravgåvorna i 16: B beskrivs ett 

flintavslag, en benharpun, två benspetsar och fragment av en lerkärlsbotten. Kärlet var 

placerat vid höger överarm och var av spetsbottnig typ (Englund 1982: 37, 39).  

 

Grav 24 

Skelettet i grav 24 ligger i ryggläge med knäna böjda åt söder och kraniet vänt åt vänster. 

Graven var ca 2,5 m lång och 1,0 m bred och i V-Ö riktning. Individen har blivit bedömt 

som en 35-40 årig kvinna med en längd av 163 cm. Vänster arm var böjd och placerad vid 

kotpelaren, medan höger arm var utsträckt längs kroppen. En artefaktsamling påträffades 

över högra axeln och mellan axeln och nacken. Dessa artefakter var en avbruten 

benspets, två flintavslag, djurtänder och rörben. I närheten fann man även fragment av en 

bärnstenspärla samt övre delen av en metkrok. Delarna av kärlet var placerat vid den 

böjda vänsterarmen (Englund 1982: 53).  

 

Grav 26 

I denna grav finner vi en individ i ryggläge, där vänster ben blivit delvis placerat på höger 

ben, så att underbenen låg parallellt med varandra. Individen i graven har blivit 

osteologiskt bedömd som en 35-40 årig kvinna med en längd av 168,7 cm. Graven är i 

ÖNÖ-VSV riktning med en längd av 2,5 m och en bredd av 1,2 m. Kraniet var placerade 

på den högra sidan med ansiktet riktat åt norr. Båda armarna var böjda, med vänster arm 

vilande på höger arm. Bland gravmaterialet finner vi två fågelfotsleder, en vittrad 

bergartsyxa, rostfärgade klumpar och tre samlingar. Den första samlingen innehöll 

benspetsar, flintavslag och svavelkis, i den andra återfanns två flintavslag, en djurtand, en 
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djurklo och två rörben och i den sista fanns 6 djurtänder och 3 flintavslag. Kärlet var 

spetsbottnigt och var placerat vid individens bakhuvud, över vänsterarmen (Englund 1982: 

61-67).  

 

Grav 28 

Individen var här placerad i ryggläge i ÖNÖ-VSV riktning med kraniet vänt en bit åt höger. 

Människan har blivit osteologiskt bedömd som en 45-50 årig man som hade händerna 

vilandes på magen. Denna person hade blivit begravd med en samling bestående av 3 

benspetsar, 4 sältänder, ett flintspån, 2 rörben, 3 flintavslag och ytterligare ett rörben. I 

övrigt finns en bergartsyxa, en rostfärgad klump och 5 svinklövar. Kärlet var ett 

fragmenterat spetsbottnigt kärl som var placerat vid mannens högra armbåge (Englund 

1982: 70-76).  

 

4. Kärlens funktion 

Det är en väldigt svår uppgift att kunna bedöma vad kärlens funktion varit när de väl är 

placerade i graven. En fråga är också om det rör sig om gravkeramik eller vanlig 

brukskeramik som blir gravkeramik när den placeras i graven och tas ur sitt vardagliga 

syfte. Här ska författaren presentera vad de olika kärltyperna har använts till när de 

brukades och förhoppningsvis kunna göra någon koppling till dess funktion i graven. 

Janzon skriver att för att kunna studera kärlens form ur ett funktionellt perspektiv måste 

man först göra antagandet att formen har ett direkt samband med produkterna som ska 

behandlas i dem. Vid utgångspunkten att kärlen framför allt använts som kokkärl kan man 

se, med fokus på djurbensfragmenten från platserna, att deras diet framför allt baserat sig 

på fisk och jaktvillebråd. Vidare bör dieten ha kompletterats med nötter, bär, frukter och 

andra vegetabilier. Utöver tillagningen av föda bör kärlen också ha använts för att 

framställa andra viktiga produkter, till exempel till kokning av sältran (Janzon 1974: 105f).  

 

4.1. Spetsbottniga kärl 

Tillagning av sältran, kött och fisk kräver kärl som är anpassade för långkokning. Här 

passar det spetsbottniga, eller koniska kärlet in. Det har fördelen att värmen kan bygga 

upp kring kärlet och att det kan stå nedtryckt i den varma askan för att hålla värmen under 

lång tid (Janzon 1974: 106). Dessa är de vanligaste kärlen på platserna som undersökts 

och är den enda bekräftade kärltypen som träffats på i studierna.  
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4.2. Kärl med rundad botten 

Om samma spår ska följas menar Janzon att man kan tänka sig att kärl med rundad 

botten troligtvis har använts vid tillagning av vegetabiliska födoämnen och diverse 

mjölkprodukter. Detta eftersom sådan tillagning kräver att individen kan röra om i grytan för 

att det inte ska bränna fast i botten (Janzon 1974: 106). Paul Wallin har dock påpekat att 

det är osäkert att människorna haft tillgång till mjölk under gropkeramisk tid och att det då 

troligtvis skulle röra sig om en mindre utsträckning då endast få spår av nöt och får/get har 

hittats på platserna (P. Wallin, muntl. 2013-04-26).  

 

4.3. Kärl med plan botten 

Dessa kärl, hävdar Janzon, har använts för födoämnen som ska stå en viss tid, till 

exempel jäsning av vissa produkter (Janzon 1974: 106). Dessa kärl är dock ovanliga inom 

den gropkeramiska kulturen (P. Wallin, muntl. 2013-04-26).  

 

4.4. Minikärl 

Här har Janzons klassificering av de, av Janzon, så kallade ”minikärlen” använts. Minikärl 

av typen A: 1 är så pass små att det är väldigt svårt att kunna tolka vad de kan ha 

innehållit. Janzon föreslår att det till exempel kan ha varit färgstoff (Janzon 1974: 104). När 

det rör sig om de större minikärlen av typ A: 2 kan de ha använts för till exempel dryck eller 

något födoämne. Eventuellt skulle de kunnat fungera som lampor, där innehållet då skulle 

varit sältran och en veke (Janzon 1974: 104).  

 

4.5. Kärlens roll i graven 

Det är framförallt de spetsbottniga kärlen och minikärlen, av båda typerna, som hittats i de 

gropkeramiska gravarna från Visby, Ajvide, Västerbjers och Fridtorp. De minikärl som 

hittats förefaller inte ha innehållit något som bevarats till våra dagar ifrån platserna. Vissa 

av de spetsbottniga kärlen som hittats har innehållit diverse djurben, vilket stödjer 

hypotesen att de använts för tillagning av kött. Här skulle man då kunna tänka sig att vissa 

kärl innehållit just kött och att mat eller andra viktiga livsmedel skulle fungerat som en 

gravgåva.  

 

Åsa Larsson diskuterar kärlens funktion i graven ur en ceremoniell synvinkel. Hon menar 

att kärlen har blivit konstruerade att symbolisera människokroppar som sedan rituellt 
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dödas genom destruktion av kärlen när de skulle begravas. Lera skulle ha varit som en 

metafor för liv, som började leva genom transformation av eld. Hon skriver att detta är 

karaktäristiskt inom gropkeramisk tradition och menar att samma ritual tillämpades med 

lerfiguriner (Larsson 2009 B: 252). Här kan det åter igen påpekas att det är osäkert om all 

keramik ifrån gravarna tillhör graven eller om det är fyllnadsmaterial från andra kulturlager. 

 

Göran Burenhult har påpekat att det finns likheter mellan gropkeramiska gravläggningar 

och båt/stridsyxekulturens. Inom den kulturen har vissa fått gåvor placerade vid huvudet, 

som då skulle symbolisera att individen haft högre rang i samhället. Han menar visserligen 

att gravgodsets placering är mer spridd när det gäller just keramiken. I de äldre gravarna 

har man haft kärlen placerade högre upp, medan man har fått kärlen placerade längre ned 

i de yngre gravarna, vilket enligt Burenhult skulle kunna peka på att kärlets plats i graven 

har genomgått en förändrad rangposition. Han påpekar även att gravgodsets placering följt 

stränga regler (Burenhult 1999: 357). Denna idé blir mer intressant när man tänker på den 

gropkeramiska kulturens slut, där vissa forskare menar att de skulle assimilerats in i 

stridsyxekulturen (Carlsson: 8f).  

 

Det kan kort tilläggas att det finns diverse kulturer runt om Jorden där just keramikkärl 

spelat en stor roll i det ceremoniella livet. Här kan t.ex. nämnas en tradition hos 

Malekulafolket från Nya Hebriderna där kärl placerades över munnen på avlidna magiker. 

Den ena delen var placerad vid den avlidnes mun och den andra stack upp en bit ur 

graven. Anledningen till att krukan stack upp ur graven hade en religiös innebörd, där en 

kråka skulle komma den femte dagen och sätta sig på krukan, för att sedan hacka ut 

ögonen på den döde (Deacon 1934: 560). Någon liknande rituell förklaring kanske kan 

förklara varför just kärlbottnarna avskilts vid gropkeramiska gravar? Man skulle kunna 

tänka sig att kärlen, intakta, placerats i graven med bottnen vid individen, där syftet var att 

t.ex. samla upp vatten eller dylikt till den begravda. Gravarna i Ajvide är inte särskilt djupa 

och kärlen är förhållandevis stora, vilket skulle kunna förklara varför kärlen förstörts och 

nötts ned under några tusen år, där enbart bottnarna bevarats till våra dagar (P. Wallin, 

muntl. 2013-05-03). Fler exempel finns i bland annat Ian Hodders ”Symbols in Action” där 

han till exempel beskriver afrikanska samhällen, som Mesakin- och Morofolken där just 

kärl, med eller utan innehåll, är vanliga som gravgåvor (Hodder 1982: 165-167).  
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5. Analys 

Korrespondensanalysen är en bra metod för att analysera stora mängder data där ett antal 

individer med tillhörande variabler jämförs och ställs upp i relation till varandra. Resultatet 

redovisas sedan i grafer, vilket gör att förhållandena blir överskådliga och lätta att tolka. 

Generellt kan sägas att ju närmare diagrammets mitt variablerna är placerade desto 

vanligare är företeelsen. Variabler med stort avstånd uppvisar därför stor olikhet. Dessa 

relationer kan också ses som en teoretisk bakgrund till studien eftersom mönstren återger 

sociala handlingar, något som diskuteras i analysen. 

 

Individerna i analyserna är självfallet de som beskrivits ovan från de olika gropkeramiska 

gravfälten i Ajvide, Visby, Västerbjers och Fridtorp. Följande variabler kopplade till 

gravarna har använts: Lokal, kärltyp, placering i graven, gravtyper, åldersgrupper och kön. 

Dessa variabler har också olika undervariabler (se databasen i Bilaga 10.5.). 

 

5.1. Korrespondensanalys Samtliga variabler 

I analysen har författaren valt att kategorisera individernas ålder i 5 grupper, för 

enkelhetens skull, då det är information tagen från flera författare som benämnt individers 

åldrar på olika sätt. Dessa grupper är Barn (0-10 år), Ung (10-20 år), Vuxen/Adult (20-50 

år), Äldre/Senilis (50-80 år) samt Obestämd. Individernas beräknade åldrar finns i kapitel 

3. I den här första korrespondensanalysen har samtliga variabler tagits med för att visa en 

allmän bild av hur fördelningen ser ut på de olika platserna. Vissa anomalier förekommer i 

korrespondensanalysen, där man till exempel kan se att ”höger ben” och ”mellan benen” 

skulle vara relativt vanligt, men detta beror troligtvis på att de individer det gäller följde 

normen i övriga fall och blev därmed placerade centralt i figuren, eller för att det enbart 

fanns en placering på plats A och en på plats B så att variabeln därför hamnade mellan 

dessa. En generell bild av korrespondensanalysen är att alla lokaler har vissa egenheter, 

men också en del likheter. Ajvide och Visby har flera element som sammanfaller, medan 

Fridtorp och Västerbjers är de som skiljer sig mest. Som kan observeras nedan är det 

Västerbjers som är längst ifrån mitten och därmed den lokal som skiljer sig mest. 
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Figur 4. Korrespondensanalys över samtliga variabler. Siffrorna i diagrammet indikerar gravnummer. 

Färgerna symboliserar de olika platserna: Ajvide (Blå), Visby (Röd), Västerbjers (Grön) och Fridtorp (Grå). 

Sammanställd av författaren. 

 

Informationen som här presenteras är hämtad ifrån författarens databas som är baserad 

på informationen om gravarna ifrån litteraturen. Se kapitel 3 för referenser om de olika 

gravarna. Det kan förekomma information om enskilda gravar, som inte är baserad på 

databasen. Denna information kommer att refereras till de respektive författarna. Följande 

text är en närmare granskning av korrespondensanalysen. 

 

Anledningen till att majoriteten av kärlen är oornerade är för att bottnar sällan är ornerade, 

då dekoren oftast sitter högre upp, mot mynningen (P. Wallin, muntl. 2013-05-03), men 

som beskrivs nedan finns det ett par undantag. Det mest uppenbara i analysen är att det 

vanligaste är att människorna blev begravda med ett oornerat kärl. I analysen syns även 

att typen ”kärl”, det vill säga av den spetsbottniga typen, eller de som ej bedömts men som 

inte är minikärl, är absolut vanligast. Ornerade kärl är väldigt långt ut ifrån mitten, vilket 

betyder att de nästan är exklusiva till Västerbjers. Det rör sig totalt om 6 ornerade kärl, där 

5 finns i Västerbjers och ett i Fridtorp. Individer som blivit begravda med 2 kärl är väldigt 

ovanligt. Det finns totalt 3 gravar med två kärl, varav två befinner sig i Västerbjers. Den 

sista graven är Grav 79 i Ajvide där två kärl är funna. Här bör det åter igen förtydligas att 

Grav 79 troligen är två enkelgravar istället för en dubbelgrav (Norderäng 2007 A: 10). På 

grund av att det saknas information om ett av kärlen och ingen placering nämns på något 
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kärl har det okända kärlet tagits upp som helt enkelt ”Grav 79” i databasen och analysen. 

Grav 79: B finns det något mer information om och har därför blivit en egen grav i 

databasen och analysen.  

 

Minikärl, å andra sidan, är något vanligare. Av typ A: 1 finns endast två, ett i Ajvide och ett i 

Visby, men typ A: 2 är vanligare. Av typ A: 2 finns totalt 7st, där det framgår i analysen att 

de är vanligast i Visby. 5 av dessa finns i Visbygravarna, ett i Ajvide och ett i Västerbjers.  

 

Kärl som är placerade vid huvudet är vanligast i Västerbjers. Det rör sig totalt om 12 kärl 

som är placerade vid huvudet, varav 8 av dessa är från Västerbjers, två från Ajvide, ett 

från Visby och ett från Fridtorp. Det kan tilläggas att det bara är en grav i Västerbjers som 

inte har kärlet placerat vid huvudet. Angående kärlens placering ser vi att höger arm är 

relativt vanligt förekommande i Visby och Ajvide, där det totalt rör sig om 4 individer med 

den placeringen. Totalt är det 6 individer som har fått kärl placerade vid högerarmen, där 

de två sista befinner sig i Fridtorp. Kärl som placerats under foten är relativt vanligt i Ajvide 

där det rör sig om 5 individer som fått kärlen placerade under fötterna. Det finns totalt 6 

personer som fått kärlens placerade under fötterna, där den sista befinner sig i 

Västerbjers. Dubbel- och trippelgravar med kärl ser ut att vara exklusivt för Visby och 

Ajvide, där det totalt rör sig om 8 individer som placerats i dubbelgravar samt 6 som 

placerats i trippelgravar. 

 

Kärl med innehåll verkar vara exklusivt till Ajvide och Visby där det totalt är 5 kärl med 

innehåll. Eventuellt har det inte nämnts över huvud taget i rapporterna kring Västerbjers 

och Fridtorp, eller så kanske innehållet har förmultnat eller felplacerats när jorden rörts 

omkring, eller så kanske man helt enkelt lade ned tomma kärl eller kärl innehållande 

vätska. Det mesta kan självfallet även gälla på tomma kärl i övriga lokalerna. 

 

 

5.2. Korrespondensanalys ”Kön och placering” 

Här har flera variabler tagits bort, så det enda som presenteras är kön och kärlens 

placering. I korrespondensanalysen förefaller det som att kvinnor är vanligare än män, då 

de är placerade närmre figurens mitt, men så är inte fallet. Det finns totalt 13 kvinnor och 

22 män i samtliga gravar. Anledningen till detta är troligtvis för att antalet kvinnor är störst i 

Ajvide (5 individer) och Västerbjers (4 individer). Då dessa är långt ifrån varandra i övrigt 
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hamnar antalet kvinnor mellan dessa, alltså relativt nära mitten. Generellt visar 

korrespondensanalysen att Visby och Ajvide åter igen har vissa likheter. Även Fridtorp 

delar vissa likheter med de platserna, men har några avvikelser. Västerbjers är åter igen 

den plats som avviker mest. 

 

 

Figur 5. Korrespondensanalys över kön och placering. Siffrorna i diagrammet indikerar gravnummer. 

Färgerna symboliserar de olika platserna: Ajvide (Blå), Visby (Röd), Västerbjers (Grön) och Fridtorp (Grå). 

Sammanställd av författaren. 

 

Kvinnor är välrepresenterade i just Västerbjers där man påträffat kvinnor i 4 av totalt 9 

gravar. Något som stämmer överens med den tidigare korrespondensanalysen (Figur 4) är 

att placeringen ”vid huvud” fortfarande är överrepresenterad i Västerbjers. 3 av 4 kvinnor i 

Västerbjers har fått kärl placerade vid huvudet. Den sista kvinnan hade fått kärlet placerat 

helt tvärtom – under foten. Det finns totalt 5 män i Västerbjers där samtliga fått kärlen 

placerade vid huvudet. Det är slående hur konsekvent kärlplaceringen är i Västerbjers! 

Varför endast en person hade fått en annan placering av kärlen kan man fråga sig. Vidare 

kan det tilläggas att denne individ hade fått två kärl placerade vid fötterna. Den andra 

personen som hade fått två kärl i Västerbjers är också en kvinna.  

 

I Fridtorp är fördelningen åter igen relativt jämn. Det finns totalt 5 gravar i Fridtorp med 

kärl, där 3 gravar innehåller män och två innehåller kvinnor. Antalet här är inte heller så 
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ojämnt fördelat. Enligt analysen är placeringen ”höger arm” relativt vanlig i Fridtorp, där två 

män har fått den placeringen av kärl. I övrigt är placeringen spridd, där den sista mannen 

fått kärlet placerat vid vänster ben. Att vänster ben är en ovanlig placering framgår här 

väldigt tydligt i analysen. Det rör sig endast om två personer totalt som fått kärlet placerat 

vid vänster ben. De två kvinnorna i Fridtorp har fått kärlet placerat vid huvudet och vid 

vänster arm respektive.  

 

I Visby är de variabler som hamnar inom fältet ”Mellan benen”, ”Höger arm” och ”Man”. 

Som redan påpekats är ”Mellan benen” väldigt ovanligt, trots resultatet i 

korrespondensanalysen. Det finns endast en individ där kärlet är placerat mellan benen. I 

Visby finns det totalt 5 gravar som innehåller 9 individer. Antalet män är störst i Visby med 

5 bedömda män, 2 kvinnor och 2 ej bedömda individer, alltså barn. Här är det värt att 

påpeka att det finns två dubbelgravar och en trippelgrav, där samtliga individer finns 

representerade i databasen. Dock har inte alla individer fått kärl, vilket märks i databasen 

där graven finns med och innehåller kärl, men att vissa individer inte har någon 

kärlplacering. Så är fallet för att dubbel- och trippelgravar endast räknas som en grav med 

ett kärl. Kärlplaceringen är helt spridd i Visby och det är svårt att hitta några likheter mellan 

gravarna. Det som är intressant i Visby, som redan nämnts, är att majoriteten av kärlen är 

minikärl.  

 

I Ajvide finns det totalt 20 individer begravda i 15 gravar med kärl. 9 individer är bedömda 

som män och 5 är bedömda som kvinnor. De resterande 6 är ej könsbedömda. Två av 

kvinnorna har fått sina kärl placerade under foten och två har fått dem placerade vid höger 

arm. Kärlplaceringen hos den sista kvinnan framgår inte i rapporten. Två av männen har 

fått sina kärl placerade vid huvudet, en har fått det placerat vid höger arm, en under fot 

och två har fått de placerade vi vänster respektive höger ben. De övriga männen har ingen 

placering på kärlen eftersom de ingår i dubbel/trippelgravar där kärlet har blivit placerat 

hos någon annan individ i graven. Dessa individer har ändå valts att tas med eftersom de 

ingår i graven, precis som kärlet gör, bara att kärlet placerats vid en annan individ. I 

analysen ser det ut som att ”höger ben” skulle vara vanligt förekommande i Visby, men 

denna anomali har redan diskuterats ovan.  

 

Obestämda kön och obestämda kärlplaceringar verkar vara mest vanligt i just Ajvide, enligt 

analysen, där 6 personer inte är könsbedömda och 4 personer har obestämda 

kärlplaceringar. Att kärlplaceringarna inte är specificerade beror på att det inte framgår i 
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rapporterna och att individerna inte är könsbedömda beror troligtvis på att de är barn eller 

att det saknades ben som går att könsbedöma.  

 

5.3. Korrespondensanalys ”Ålder och placering” 

I denna analys är, precis som i föregående, vissa variabler bortplockade. Här presenteras 

enbart individernas respektive åldrar och kärlens placering. Åldrarna som är närmast 

mitten och därmed vanligast är Adult och Senilis. Generellt sett ser vi att Visby och Ajvide 

delar vissa likheter, men skiljer sig mycket ändå. Fridtorp och Västerbjers faller utanför de 

stora fälten och är i den här analysen två egna enheter. 

 

 

Figur 6. Korrespondensanalys över ålder och placering. Siffrorna i diagrammet indikerar gravnummer. 

Färgerna symboliserar de olika platserna: Ajvide (Blå), Visby (Röd), Västerbjers (Grön) och Fridtorp (Grå). 

Sammanställd av författaren. 

 

Unga individer verkar vara mest vanligt i Visby och Ajvide, men eftersom de är placerade 

långt ut är de fortfarande relativt ovanliga. Totalt finns det 6 registrerade unga människor. 

De är koncentrerade till Ajvide och Visby, som framgår i korrespondensanalysen, med 3 

individer på respektive boplats. De 3 ifrån Visby är från en trippelgrav med ett registrerat 

kärl som var placerat vid höger arm hos en av individerna. I Ajvide är det 3 olika gravar, 

men inget samband mellan kärlplaceringarna kan ses.  
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Likadant är det med barn som verkar vara vanligast i Ajvide och Visby, men är ändå relativt 

ovanligt. Det finns 4 registrerade barn i Ajvide och två i Visby. Enligt databasen kan man 

inte se någon bestämd placering av kärl i barngravar, utan den är spridd.  

 

Adult är rätt jämnt fördelat mellan de 4 platserna med 19 registrerade individer totalt, men 

de verkar vara något vanligare i Visby och Fridtorp, enligt analysen. 4 kärl bland adult 

individer är placerade vid högerarmen, 2 i Ajvide och 2 i Fridtorp. Det finns även 6 adult 

individer med kärl placerade vid huvudet. 5 av dessa är från Västerbjers och den sista från 

Fridtorp. 4 adult individer med kärl placerade under foten finns registrerade. Två i Ajvide, 

en i Visby och en i Västerbjers. I övrigt är det spritt. 

 

Det finns totalt 8 individer som bedömts som senilis. Enligt analysen är de vanligast i 

Ajvide, Visby och Västerbjers. Man kan se att de flesta är närmast Ajvidefältet. 4 av 8 äldre 

individer har fått sina kärl placerade vid huvudet. Två i Ajvide, en i Visby och en i 

Västerbjers. Två har ingått i dubbel/trippelgravar där just de ej fått kärl, men en annan i 

graven har. Den sista individen är från Fridtorp och har fått kärlet placerat vid 

vänsterbenet.  

 

Obestämd ålder är enbart koncentrerat till Västerbjers. Detta beror på att det enbart finns 

två individer i databasen med en obestämd ålder, samtliga från Västerbjers. Båda två har 

fått kärlen placerade vid huvudet. 

 

5.4. Korrespondensanalys ”Kön, ålder och placering” 

Även den här analysen visar på den generella trenden att Visby och Ajvide har en hel del 

gemensamt. Fridtorp är åter igen ett litet område som skiljer sig något, medan Västerbjers 

är det som skiljer sig mest från de stora, varierade områdena Visby och Ajvide (se tidigare 

figurer). De flesta variablerna och gravarna ser man är koncentrerade till Visby och Ajvide, 

men vad som är intressant är att det verkar finnas en samling variabler precis där Visby 

och Ajvide möter Fridtorp. Barn, obestämt kön och obestämd ålder är de variablerna som 

är längst ifrån samlingen. De två förstnämnda hänger ihop, som tidigare beskrivits, då 

många barn ej är könsbedömda. Det är mycket intressant att ingen grav ifrån Västerbjers 

befinner sig i samlingen utan håller sig helt för sig själva. Detta kan man troligtvis se i 

analysen där kvinna, senilis, adult och man dras nedåt från samlingen vid Fridtorp, Ajvide 

och Visby, eftersom dessa variabler även existerar i Västerbjers. Hade inte Västerbjers 
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varit med i analysen hade de variablerna troligtvis hamnat i samlingen. Samlingen består 

av de gravarna som följer ”normen” mest i Visby, Ajvide och Fridtorp, där åtminstone 

majoriteten verkar vara adult människor enligt databasen. Sammanfattningsvis enligt 

denna analys kan det sägas att när det gäller ålder, kön och kärlplacering skiljer sig Visby 

och Ajvide något, medan Fridtorp har vissa säregna drag, och Västerbjers är mest 

annorlunda i förhållande till ”normen”. 

 

Då vi sett att det finns flera likheter och skillnader mellan platserna kanske det kan röra sig 

om någon form utav lokal eller regional habitus? Vi kan alltså se de möjliga traditionerna 

som funnits på platsen och hur de enskilda individerna behandlats ur dessa lokala, eller 

regionala traditioner. 

 

 
Figur 7. Korrespondensanalys över kön, ålder och placering. Siffrorna i diagrammet indikerar gravnummer. 

Färgerna symboliserar de olika platserna: Ajvide (Blå), Visby (Röd), Västerbjers (Grön) och Fridtorp (Grå). 

Sammanställd av författaren. 

 

6. Diskussion 

För att återknyta till tanken om habitus ska författaren här göra ett försök till att lyfta fram 

vad korrespondensanalysen kartlagt från de olika mönster som framkommit och relatera 

dessa till mer specifika variabler, med stort fokus på kärlplacering, kön- och 

åldersindikatorer. 
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En intressant företeelse med skeletten i gravarna är att en klar majoritet har blivit begravda 

i ryggläge. Det finns gravar från de undersökta platserna där individer blivit placerade i 

andra lägen, men åtminstone en majoritet av gravarna med kärl är med individer i 

ryggläge. Antal föremål som placerats i individernas gravar kan skilja sig mycket. Vissa 

gravar innehåller nästan inga föremål, medan andra är extremt rika på föremål. Om detta 

rör sig om statusgravar, vilket är mycket möjligt, eller ej är en svår fråga, som tidigare 

beskrivits. Man kan dock påstå att det övriga gravmaterialet i gravar med gravkärl från de 

olika platserna är relativt likartat.  

 

Nu har författaren i denna uppsats inte lagt fokus på övriga gravgåvor, utan istället 

fokuserat på kärlen, men det förefaller som att de övriga gravgåvorna inte sticker ut något 

särskilt vad det gäller Ajvide, Visby och Fridtorp, utan att det rör sig om mer och mindre 

vanliga föremål vid gropkeramiska begravningar, möjligtvis med undantag för 

Igelkottsflickan och ett fåtal andra gravar. Göran Burenhult har dock lagt märke till 

mängden stenyxor vid Västerbjers, där han menar att de kan tyda på en koppling till 

stridsyxekulturen, vilket är en intressant tanke (Burenhult 1999: 357). Han menar även att 

förekomsten av yxor kan peka på ett samhälle som velat visa sin makt/status. De platser 

som inte visar en stor förekomst av yxor skulle därför tillhöra ett fredligt samhälle, eller ett 

som inte behövt manifestera sig på samma sätt. Han påpekar dock att sådana tolkningar 

ska närmas med försiktighet (Burenhult 1999: 101).  

 

Västerbjers skiljer sig inte bara på övriga gravföremål, utan är intressant då platsen skiljer 

sig från de övriga platserna när det gäller placeringen av kärlen. 8 av 9 kärl i Västerbjers är 

placerade vid huvudet hos individerna. Här kan man fundera på teorin gällande likheterna 

mellan gropkeramikernas och stridsyxekulturens gravläggningar och om denna teori är 

applicerbar här. Som vi sett finns det vissa likheter mellan gropkeramiska gravläggningar 

och stridsyxekulturens, enligt Göran Burenhult, där stridsyxekulturens kärlplaceringar 

kunde ge indikationer på den avlidnes status. En kärlplacering högt upp i graven skulle 

t.ex. peka på att individen haft högre status i samhället. Denna kärlplacering skiftade 

sedan med de yngre gravarna (Se kap. 4.5; Burenhult: 357). Om denna teori stämmer 

skulle det innebära att 8 av 9 individer med kärl i Västerbjers var av hög status. Alternativt 

om det rör sig om yngre gravar skulle en av nio individer vara av hög status. 

 

Med det sagt så finns det många intressanta övriga fynd i Västerbjersgravarna, där man, 

utöver de många yxorna, kan finna till exempel hjorthorn, bearbetade benföremål och 
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bearbetade- och obearbetade vildsvinsbetar (Stenberger 1943). Dessa föremål och den 

strikta placeringen av kärlen kan åter igen tyda på en sorts influens eller kontakt med 

stridsyxekulturens mer strikta gravform (Burenhult 1999: 357). Västerbjers är troligtvis (Se 

Grav 79 Ajvide) den enda platsen där enskilda individer blivit begravda med två kärl. Även 

den individen som fått kärlen placerade under foten fick två kärl. Varför man blev begraven 

med två kärl är intressant. Hade kärl en större betydelse hos befolkningen i Västerbjers, 

än på de andra lokalerna? Var det kanske bara statusmänniskor i Västerbjers som fick ett 

eller två kärl? Varför var kärlplaceringen så konsekvent? Det finns många frågor att ställa 

sig om just Västerbjers. För att spinna vidare på kärlplaceringarna så upptäcktes det att 

kärlplacering vid höger arm och under fot var relativt vanliga med 6 bekräftade individer 

vardera från de olika platserna. Detta är förstås något färre än placeringen vid huvudet, 

men det beror på den överväldigande mängden av kärl med placeringen vid huvudet från 

Västerbjers. Med undantag för Västerbjers skulle det totalt bli 4 individer från 3 boplatser 

med placering vid huvudet, vilket gör att både under fot och höger arm blir mer vanligt.  

 

Könsfördelningen är relativt jämn i både Västerbjers och Fridtorp, där 4 av 9 är kvinnor och 

2 av 5, respektive. I Västerbjers är alltså 44 % kvinnor och 40 % i Fridtorp och de 

resterande procenten är män. 

 

 

Figur 8. Könsfördelning Västerbjers. Sammanställd av författaren.  
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Figur 9. Könsfördelning Fridtorp. Sammanställd av författaren.  

 

Detta är ett betydligt större antal än i Visby och Ajvide. I Visby är 9 individer begravda i 5 

gravar. Det rör sig om 5 män, två kvinnor och två barn. Av dessa individer är alltså 22 % 

kvinnor, 56 % män och 22 % barn. 

 

 

Figur 10. Könsfördelning Visby. Sammanställd av författaren. 

 

I Ajvide finns totalt 15 gravar med 20 individer, där 9 är män, 5 är kvinnor och 6 är barn. 

Detta betyder att 25 % är kvinnor, 45 % är män och 30 % är barn eller obestämda. Varför 

det inte finns några barn i gravar med kärl i Fridtorp och Västerbjers är också intressant. 

Där finns heller inte några dubbel/trippelgravar med kärl. Det visar åter igen på en regional 

skillnad.  
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Figur 11. Könsfördelning Ajvide. Sammanställd av författaren. 

 

Vidare verkar det som att det inte heller finns några unga (10-20 år gamla) människor i 

Fridtorp och Västerbjers, utan alla är antingen adult eller senilis. I Västerbjers är 6 individer 

adult och en är senilis.  Sedan finns det även 2 individer i Västerbjers som inte kunnat 

åldersbedömas. Detta betyder att 67 % är adult, 11 % är senilis och att de resterande ej 

kunnat åldersbedömas. 

 

 

Figur 12. Åldersfördelning Västerbjers. Sammanställd av författaren. 

 

I Fridtorp är 4 av 5 adult, vilket betyder att hela 80 % av individerna i Fridtorp kan klassas 

som adult.  
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Figur 13. Åldersfördelning Fridtorp. Sammanställd av författaren. 

 

Åldern, precis som mycket annat, är betydligt mer spridd i Visby och Ajvide. 22 % av 

individerna i Visby är barn (0-10 års ålder) och 21 % är barn i Ajvide. Här kan vi 

åtminstone finna några unga individer. 3 i Ajvide och 3 i Visby. Detta blir 16 % i Ajvide och 

33 % i Visby. I övrigt finns det 6 adult och 5 senilis individer i Ajvide och 3 adult och 1 

senilis i Visby. Detta utgör 32 % adult i Ajvide och 26 % senilis. I Visby blir det 34 % adult 

och 11 % senilis. Till sist har vi 0 % obestämda i Visby och 5 % i Ajvide. Vi kan alltså se att 

det är mer spritt i Visby och Ajvide jämfört med de övriga platserna. 

 

 

Figur 14. Åldersfördelning Visby. Sammanställd av författaren. 
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Figur 15. Åldersfördelning Ajvide. Sammanställd av författaren. 

 

Vad kan vi då få ut av dessa data? Vi har redan sett i korrespondensanalyserna att Visby 

och Ajvide har fler jämlikheter än vad Fridtorp och Västerbjers uppvisar. Fridtorp är likt 

Visby och Ajvide på vissa sätt, men skiljer sig på andra. Västerbjers är mest annorlunda. 

Västerbjers råkar också vara den enda platsen som är belägen på Gotlands östkust. Paul 

Wallin har påpekat att vi kanske kan se olika traditioner och värderingar när det gäller 

begravningar hos gropkeramikerna, en från väst- och en från östkusten. Det finns vissa 

underlag för en sådan teori, då vi har sett hur olikt Västerbjers är från de övriga lokalerna, 

framförallt med sin kärlplacering (Wallin 2010: 72).  

 

I Västerbjers har 8 av 9 individer fått kärlen placerade vid huvudet och den sista har fått 

kärlet placerat under fötterna. Ett par gravar från Västerbjers har dessutom fått relativt fina 

gravgåvor och majoriteten av gravarna har fått med sig yxor (Stenberger 1943). Det är 

också det enda bekräftade stället där enskilda människor fått fler än ett kärl med sig i 

graven. Det finns inte heller några dubbel- eller trippelgravar med kärl från Västerbjers, 

eller några barngravar med kärl. På alla dessa sätt skiljer sig Västerbjers på östkusten 

ifrån Visby och Ajvide på västkusten.  

 

Fridtorp som också ligger på västkusten har dock inte några barn- eller 

dubbel/trippelgravar över huvud taget. Kanske avsaknaden av vilka som skulle få kärl 

berodde på annorlunda värderingar? Angående den stora förekomsten av yxor och den 

specifika kärlplaceringen finns det dock inget som säger emot att det skulle vara en 

annorlunda tradition på östkusten. Det rör sig dock bara om en lokal från östkusten, vilket 
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inte är särskilt representativt, men tanken är ändå mycket intressant och kan 

förhoppningsvis undersökas vidare. Vad man för tillfället med större säkerhet kan säga är 

att det åtminstone kan röra sig om en mer lokal tradition för just Västerbjersområdet och 

dess invånare. Till sist, angående kvinnan som fått två kärl placerade under fötterna, kan 

man självfallet inte med säkerhet säga varför just hon är unik. Kan hon kanske ha varit 

högre uppsatt än andra i samhället? Möjligtvis lägre? Hon har inte många föremål i graven 

som skulle peka på något sådant. Rör det sig kanske istället om något sorts rituellt straff? 

Det är också svårt att säga eftersom hon inte enbart fått med sig ett, utan två kärl i graven. 

Detta kanske kan ha sin förklaring i att kärlplaceringarna hos Stridsyxekulturen ändrats 

över tid, och som framkommit finns det teorier om en koppling mellan Stridsyxekulturen 

och Västerbjers (Burenhult 1999: 357). Om det kommer fram en annorlunda datering kan 

denna teori stärkas. Ska man enbart gå på hur ovanliga vissa föremål är kan man antaga 

att inte vem som helst fick kärl med sig i graven, då det rör sig om så pass få gravar som 

innehåller kärl. Relationen mellan rika gravar och kärl är extremt svår att se då det är 

väldigt spritt vad man blev begraven med, men som dock snabbt beskrevs tidigare, så 

förklarades det att kärl spelat en stor roll för diverse kulturer runt om i världen. Varför skulle 

gropkeramikerna varit annorlunda? Det har redan noterats att Visby och Ajvide har en del 

gemensamt. Det är också de största platserna på västkusten. Vilka likheter kan då ses 

mellan dessa platser? 

 

Som vi såg ovan finns dubbel- och trippelgravar med kärl i Visby och Ajvide. Något som är 

intressant är att dessa alltid innehåller barn, vilket pekar på ett samband. Oftast är barnen 

dessutom begravda med en vuxen eller äldre individ. Med utgångspunkt ifrån att det är en 

sorts tradition förefaller det som att traditionen att placera kärl med barn i dubbel- och 

trippelgravar är avgränsad till västkusten. Denna sed är dock inte representativ i Fridtorp, 

som är geografiskt beläget mellan Visby och Ajvide, väldigt nära Visby. Det är visserligen 

ett mycket mindre gravfält, men det är ändå en stor del av gravarna där man deponerat 

kärl. I både Visby och Fridtorp har man funnit kärl i 5 gravar, så varför det inte finns några 

barn- eller dubbel/trippelgravar är en svår fråga.  

 

Som beskrevs tidigare pekar åtminstone en av dessa dubbel/trippelgravar på ett släktband 

mellan de begravda (Se grav 23 Ajvide; Burenhult 1999: 101). Det kanske därför rör sig 

om gravar med nära släktskap? En sådan tolkning är inte helt orimlig med tanke på 

materialet i Ajvide och Visby. Frågan varför sådana gravar med kärl inte finns 

representerade i Fridtorp och Västerbjers är dock väldigt svår att besvara. Det finns vissa 
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indikationer på att samhället i Västerbjers är något annorlunda, som vi berört vid flera 

tillfällen, men angående Fridtorp är det svårt. Kanske det helt enkelt beror på att det är ett 

så pass litet gravfält? Det är dock värt att påpeka att dubbel- och trippelgravar absolut kan 

finnas, åtminstone i Västerbjers där i alla fall en har noterats av författaren, men det finns 

med säkerhet inga som innehåller kärl, och det är där fokusen ligger i den här uppsatsen. 

Detta pekar åtminstone på att förekomsten av kärl i sådana gravar skulle vara en lokal 

företeelse begränsad till västkusten, men det skulle, som sagt, behövas ett större urval av 

platser för att kunna bekräfta något sådant.  

 

Vidare är förekomsten av minikärl mestadels begränsad till västkusten. De är åtminstone 

betydligt mer vanliga. Kärlen av typ A: 1 återfinns inte i Västerbjers och det finns bara ett 

bekräftat kärl av typ A: 2. Vi möter dock samma problem här, där Fridtorp är undantaget 

med inga minikärl över huvud taget. Spelade kärl en större roll i Visby och Ajvide än på de 

övriga lokalerna? Skiljer sig enbart Fridtorp för att det är en mindre lokal? Möjligtvis kanske 

den större förekomsten av keramik förklaras med att tillverkningen var större vid Ajvide och 

Visby? Vad som enbart kan bekräftas för tillfället är att förekomsten av minikärl är 

vanligare som gravgåvor i Visby och Ajvide. Om man ser till deras praktiska funktion finns 

det ingen anledning som säger att de inte skulle varit lika viktiga på de övriga boplatserna. 

Vad de regionala skillnaderna kan bero på och vad det kan betyda är mycket intressanta 

frågor som definitivt kan forskas vidare på.  

 

Vad betyder då förekomsten av kärl i gropkeramiska gravar? Det finns flera rituella 

förklaringar och författaren anser att man kan säga att det faktiskt rör sig om en rituell 

företeelse eller tradition när det gäller gravgåvor. Den stora frågan är varför enbart vissa 

individer fick kärl. Det tycks vara väldigt individuellt om man fick kärl eller inte, med tanke 

på att statusindikationer är svåra att få. Vissa hade rika gravar medan andra hade väldigt 

få föremål. Ännu svårare, om inte omöjligt, skulle det vara att försöka bevisa att det skulle 

vara präster/schamaner/magiker eller dylikt som fått dem, som i Hebriderna. Är det kanske 

tillverkarna av kärlen som blivit begravda med sitt hantverk? Även det är väldigt svårt att få 

indikationer om. Rör det sig möjligtvis om någon form utav habitus? Åtminstone i 

Västerbjers med sin klara norm för kärlplaceringar skulle vi kunna tänka oss något dylikt. 

Då mycket på de andra platserna är väldigt spritt blir det en svårare fråga. Något som dock 

kan sägas är att förekomsten av kärl på dessa platser pekar på upprepade handlingar, 

som bör vara baserade på någon form av tradition. Det har även framkommit att man för 

det mesta var väldigt restriktiv med vilka som skulle få kärl, som kan peka på att man var 
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mycket medveten om vilka som skulle få kärl med sig i graven. Det finns dock fortfarande 

många frågor och tankar och få svar.  

 

Vad som kan sägas till sist är att det bör vara en rituell företeelse att man blev begravd 

med kärl och att de som framför allt blev begravda med kärl är män. Det är totalt 22 män 

från de olika platserna av olika åldrar som har fått kärl, alltså det könet som är mest 

representerat från platserna. Den åldern som är mest representerad på platserna är adult 

(20-50) av olika kön. Om vi kombinerar dessa två faktorer får vi resultatet att det är totalt 

10 vuxna män och 10 vuxna kvinnor i databasen som fått kärl, lite mindre än hälften, vilket 

för mig till slutsatsen att det fortfarande är väldigt spritt vilka som fick kärl.  

 

7. Resultat 

Författaren ämnar här att på ett tydligt sätt lyfta fram de olika resultaten i förhållande till de 

uppställda frågeställningarna samt för att klargöra de olika handlingarna som återspeglas i 

gravritualerna i förhållande till gravkärl. 

 

Frågeställning 1: Hur många gropkeramiska gravar har gravkärl? 

Vad som kommit fram är att bekräftade kärl har funnits i 15 av Ajvides 85 gravar. Detta är 

18 % av den totala mängden gravar. Visby har totalt 46 gravar, där man funnit kärl i 5 

gravar. Detta utgör 11 % av den totala mängden. Västerbjers har totalt 50 gravar, där man 

funnit kärl i 9. Detta blir 18 % av gravarna där man funnit kärl. Fridtorp har totalt 11 gravar 

där 5 har kärl. Detta är i hela 45 % av gravarna där man funnit kärl. Totalt rör det sig om ca 

35 gravar som innehåller kärl från de fyra boplatserna av ca 192 gravar. Detta betyder att 

ca 18 % av gravarna från de fyra boplatserna innehåller kärl, vilket onekligen pekar på att 

man varit restriktiv i sitt val av individer som blivit begravda med kärl. 

 

Frågeställning 2: Vilka begravdes med kärl? 

Det är stor variation på vilka som blev begravda med kärl och var dessa placerats. Om 

man ser till Västerbjers är det gravar med relativt fina gravgåvor som har ett, eller flera 

kärl. Om detta skulle betyda att det är människor av status som fått föremålen är svårt att 

säga. Men om så skulle vara fallet är det tydligare här än på någon av de undersökta 

platserna. Det är så gott som jämnt fördelat mellan kvinnor och män som fått kärl i 

Västerbjers, men det förefaller som att vuxna människor av åldern 20-50 är något mer 

representerade, om man bortser från de som ej kunnat bedömas. 
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I övriga fall är det svårt att säga om det är statusgravar eller ej, med tanke på att få gravar 

sticker ut särskilt, med få undantag. Det som går att säga är att totalt visar siffrorna på att 

majoriteten av människorna som fått kärl är män och individer av åldern adult. De största 

grupperna är adult man och adult kvinna med 10 individer vardera, men totalt sett är män 

betydligt vanligare. Detta inkluderar människor i dubbel/trippelgravar. 

 

Frågeställning 3: Var i graven är kärlen placerade? 

I Västerbjers är 8 utav 9 kärl placerade vid huvudet. Detta är den plats där man definitivt 

kan se en klar norm av kärlplacering. I och med Västerbjers blir placeringen ”Vid huvud” 

den mest vanliga med 12 individer totalt. Därefter har vi ”Höger arm” med 6 individer och 

”Under fot” med 6 individer som är relativt vanliga. De övriga placeringarna är spridda och 

ingen annan kommer upp i sådana siffror. Om vi bortser från Västerbjers blir alltså de 

vanligaste placeringarna ”Höger arm” och ”Under fot”, men med tanke på att det totalt 

finns 35 gravar innebär det att det endast är ungefär 17 % vardera som fått de 

placeringarna.  

 

Frågeställning 4: Har kärlen fyllt en speciell funktion i graven? 

Det finns vissa teorier om detta. Något som kan ses är att vissa kärl innehåller t.ex. ben, 

vilket skulle kunna leda till att man placerat mat/och eller andra produkter i kärlen som 

numera försvunnit, som helt enkelt skulle fungera som gravgåvor eller matoffer. Det finns 

även teorier om att kärlen skulle fyllt en mer rituell funktion, där det bland annat har 

påpekats att kärlen skulle blivit konstruerade som en slags metafor för levande människor, 

för att därefter rituellt dödas genom att man förstörde kärlen och deponerade bottnen i 

graven. Även att det skulle vara statusföremål har diskuterats. 

 

Frågeställning 5: Finns det några skillnader i gravarna mellan de fyra platserna? 

Det är åter igen Västerbjers som sticker ut mest med sina kärlplaceringar. Kärlplaceringen 

på de övriga platserna är spridd. Man kan även se att det inte finns några bedömda 

människor med åldern 0-20 år i Fridtorp och Västerbjers. Barn eller unga människor har 

inte ha blivit begravda med kärl på de platserna, medan de är relativt välrepresenterade i 

Visby och Ajvide. Även dubbel- och trippelgravar med kärl är något som verkar vara 

koncentrerat till Visby och Ajvide. En annan sak som är mest koncentrerad till Visby och 

Ajvide är förekomsten av minikärl av båda typerna. Det finns enbart ett minikärl, av typ A: 

2, utanför de lokalerna som har påträffats i Västerbjers. Man kan sammanfattningsvis säga 

att lokalerna Visby och Ajvide delar flera likheter, medan Fridtorp är en lokal som är både 
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lik Visby, Ajvide och Västerbjers på vissa sätt, men skiljer sig på andra. Till sist är det 

Västerbjers som skiljer sig mest från de andra, vilket kan ha flera förklaringar. 

 

Ett summerande resultat är att det är förhållandevis få som fått kärl med sig i graven. Runt 

18 % av den totala mängden, ungefär var 5:e individ, som väl sammanfaller med mängden 

i Ajvide och Västerbjers har fått kärl. Visby har en liten mindre mängd kärl, men har fler 

minikärl och Fridtorp har den största mängden kärl jämfört med den totala mängden 

individer. Möjligen rör det sig om en statusmarkör eller för att symbolisera vissa viktiga 

människor och deras roll i samhället. Däremot finns det inga entydiga trender när det 

gäller ålder och kön. Det är även väldigt tydligt att stora variationer finns mellan de olika 

platserna, där det möjligtvis rör sig om olika traditioner, värderingar eller influenser. Totalt 

sett pekar detta onekligen på att man var restriktiv med vilka som skulle bli begravda med 

kärl, men att förekomsten av gravkärl fortfarande är en företeelse som existerar på 

samtliga platser. Detta pekar på att det är något som är rotat i dessa individers 

föreställningsvärld. 

 

8. Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur många gropkeramiska gravar som innehåller 

klart deponerade kärl, med andra ord bottnar och minikärl och att kunna få indikationer om 

vilka som begravts med dessa kärl, var i graven kärlen blivit placerade, vad kärlens 

funktion varit när de väl blivit deponerade i graven, samt om det finns regionala skillnader. 

En bakomliggande tanke är att det handlar om ett inlärt beteende, av Bourdieu kallat 

”habitus”. Platserna som författaren undersökt är Ajvide i Eksta socken, Visby i Visby 

socken, Västerbjers i Gothem socken samt Fridtorp i Västerhejde socken. Uppsatsen är en 

litteraturstudie som kompletterades med en undersökning av det tillgängliga materialet från 

Ajvide och flera korrespondensanalyser för att tydliggöra skillnaderna och likheterna. 

Samtliga gravar med kärl gicks igenom från litteraturen och sedan behandlades kärlens 

praktiska funktioner och dess roll som gravgåva. Vad som kunde ses var att vissa menar 

att kärlen i graven har haft en mer praktisk funktion, som att innehålla vissa födoämnen 

eller livsmedelsprodukter till den döda, medan andra menar att de haft en mer rituell 

funktion. En databas sammanställdes och undersöktes i flera korrespondensanalyser för 

att tydliggöra platsernas skillnader och likheter med varandra. En allmän 

korrespondensanalys gjordes för att få en helhetsbild av materialet, en analys av 
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kärlplacering och kön gjordes för att tydliggöra vilket kön som framför allt fick kärl, en 

analys av kärlplacering och ålder gjordes för att tydliggöra vilken ålder som var mest 

representerad och till sist gjordes en analys där kärlplacering, kön och ålder 

kombinerades. I resultatet tydliggjordes vad som upptäcktes genom litteraturstudierna och 

analyserna, där vi bland annat kan se att det finns både lokala och regionala skillnader. 

Vad som blev resultatet av dessa korrespondensanalyser är att normen, åtminstone på 

dessa fyra platser, verkar vara att det är vuxna individer och män som framför allt fått kärl i 

graven. Den vanligaste placeringen för dessa kärl är vid huvudet, vid höger arm och under 

fötterna, där kärlplacering vid huvudet är karaktäristiskt och helt klart normen för 

Västerbjers, medan placeringarna från de övriga platserna är jämnt fördelad. I och med att 

Västerbjers skiljer sig så pass mycket spekulerades det om att man kan se en lokal 

tradition på platsen som på flera sätt skiljer sig från de övriga platserna. 

Till sist bör det sägas att denna uppsats långt ifrån ger alla svar som finns kring 

gropkeramikerna och deras kärl, utan bara rört vid toppen av isberget. Förhoppningsvis 

kan den fungera som en enkel grund genom att väcka tankar och idéer kring ämnet som 

sedan kan leda till en mer bred och avancerad forskning, där mer fokus kan läggas på 

t.ex. specifika åldrar, genusperspektiv, dateringar, sociologi och sambandet med övriga 

gravföremål. 
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10. Bilagor 

 
10.1. Bilaga 1: Kärl  & Gravar Ajvide 
 

 

Grav 2 (Kärlets ID: 10401) 
 

 
Foto: Ur Burenhult 2002: 58 
 

 
Bild: Ur Burenhult 2002: 58 
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Bild: Ur Burenhult 2002: 63 
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Grav 13 (Kärlets ID: 10410) 
 

 
Foto: Ur Burenhult 2002: 84 
 

 
Foto: Anton Amlé 
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Grav 19 (Kärlets ID: 10414) 
 

 
Foto: Ur Burenhult 2002: 119 
 
 
 

 
Bild: Ur Burenhult 2002: 119 
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Grav 21 (Kärlets ID: 10417) 
 

 
Bild: Ur Burenhult 2002: 121 
 

 
Foto: Anton Amlé 
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Grav 23 Ajvide (Kärlets ID: 80418) 
 

 
Foto: Ur Burenhult 2002: 122 

 
Bild: Ur Österholm 2008: 43 
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Grav 34 (Kärlets ID: 10439) 
 

 
Foto: Ur Burenhult 2002: 131 
 

 
Foto: Anton Amlé 
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Grav 37 (Kärlets ID: 34578) 
 

 
Bild: Ur Burenhult 2002: 136 
 

 
Foto: Anton Amlé 
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Grav 38 (Kärlets ID: 80427) 
 

 
Foto: Ur Burenhult 2002: 137 
 

 
Foto: Anton Amlé 
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Bild: Ur Burenhult 2002: 137 
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Grav 39 (Kärlets ID: 10801) 
 

 
Foto: Ur Burenhult 2002: 138 
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Grav 41 (Kärlets ID: 10708) 
 

 
Bild: Ur Burenhult 2002: 141 
 

 
Foto: Anton Amlé 
 

 



64 

 

Grav 45 (Kärlets ID: 10807) 
 

 
Bild: Ur Österholm 2008: 252 
 

 
Foto: Anton Amlé 
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Grav 52 (Kärlets ID: 35549) 
 

 
Bild: Ur Burenhult 2002: 150) 
 

 
Foto: Anton Amlé 
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Grav 70 (Kärlets ID: 104221) 
 

 
Foto: Ur Norderäng 2001: framsida 
 

 
Foto: Anton Amlé 



67 

 

Grav 74 (Kärlets ID: 160800) 
 

 
Foto: Anton Amlé 
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10.2. Bilaga 2: Kärl & Gravar Visby 
 
Grav 7 

 

 

 
Foto: Ur Janzon 1974: 297 
 

 
Bild: Ur Janzon 1974: 297 
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Grav 8 

 
Bild: Ur Janzon 1974: 299 
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Grav 30 
 

 
Foto: Ur Janzon 1974: 322 
 

 
Foto: Ur Janzon 1974: 323 
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Foto: Ur Janzon 1974: 326 
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Grav 32 
 

 
Foto: Ur Janzon 1974: 329 
 

 
Foto: Ur Janzon 1974: 330 
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10.3. Bilaga 3: Kärl & Gravar Västerbjers 
 
Grav 6 
 

 
Bild: Ur Stenberger 1943: 36 
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Grav 9 
 

 
Bild: Ur Stenberger 1943: 37 
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Grav 22 och 24 
 

 
Bild: Ur Stenberger 1943: 43 
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Grav 33 
 

 
Bild: Ur Stenberger 1943: 45 
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Grav 36 
 

 
Foto: Ur Stenberger 1943: 49 
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Grav 39 
 

 
Bild: Ur Stenberger 1943: 51 
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Grav 42 
 

 
Bild: Ur Stenberger 1943: 53 
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Grav 65 
 

 
Bild: Ur Stenberger 1943: 57 
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10.4. Bilaga 4: Kärl & Gravar Fridtorp 
 
Grav 4 
 

 
Foto: Ur Englund 1982: 27 
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Bild: Ur Englund 1982: 29 
 

 
Foto: Ur Englund 1982: 30 
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Grav 16 B 

 

 

Bild: Ur Englund 1982: 40 
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Grav 24 

 

 
Bild: Ur Englund 1982: 54 
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Grav 26 

 

Bild: Ur Englund 1982: 64 
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Foto: Ur Englund 1982: 65 
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Grav 28 

 

 
Bild: Ur Englund 1982: 72 
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Foto: Ur Englund 1982: 73 
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10.5. Bilaga 5: Databas 

Databasen är utarbetad av författaren i Microsoft Excel och behöver ett liknande program 

för att öppna i sin helhet. Den går även att öppna i t.ex. Microsoft Word genom att 

dubbelklicka på filen nedan. Vid behov av databasen, kontakta Högskolan på 

Gotland/Uppsala Universitet: Campus Gotland eller författaren.  

 

Gravar Ajvide Visby Västerbjers Fridtorp Kärl Minikärl A: 1

2 1 0 0 0 1 0

13 1 0 0 0 1 0

19 1 0 0 0 0 1

21 1 0 0 0 1 0

23 A 1 0 0 0 1 0

34 1 0 0 0 1 0

37 1 0 0 0 1 0

38 A 1 0 0 0 1 0

39 1 0 0 0 1 0
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10.6. Bilaga 6: Sockenkarta 

 

 
Bild: Hämtad från http://www.gotland.net/sv/socknar. Ansvarig utgivare: Marie Ahlgren. 

 


