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Reala kroppar och dödens realitet

Rumslighet och horisontell stratigraE på 
. Ajvide och Skateholm 

Fredrik Fahlander 

KUlturteoretikern Slavoj Zizek anmärkte en gång att begrav
ningsakten är en symbolisk hancllingpar exellence. Det är ett av 
naturen påtvingat val som gör att subjektet tvingas till hand
lingar för något utanför dennes konttoll. Genom begravnings
akten menar Zizek att subjektet ger en "irrationell", villkorlig 
och helt naturgiven process formen av ett fritt val (2001:247). 
Zizek har en poäng här, utan eskatologiska föreställningar har 
döden knappast någon mening i sig förutom i ett strikt ut
vecklingsbiologiskt perspektiv. Den sociala människan behö
ver dock vanligtvis sätt att hantera denna realitet, dels för att ge 
sin egen existens en mening, dels ror att göra förlusten av andra 
människor hanterbar (Bauman 1992:8). Trots att livets ändlig
het torde vara uppenbar för de flesta och att döden ständigr är 
en självklar möjlighet är den för den skUll inte mindre trauma
tisk eller fattbar. För att tala med den franske psykoanalytikern 
Jaques Lacans ord är döden något som tillhör det Reala!, det 
vill säga något som inte rangas upp i symboliska eller imagi
nära omsktivningar (Lacan 1977:279f). Nu är dock detta inte. 
rätt plats för en uttömmande diskussion kting dödens tillsrånd 
och essens, inte heller att diskutera det Realas beskaffenhet, 
men det är viktigr att poängtera att döden är ett område som 
den sociala människan tenderar att skapa olika meningsfYllda 
(men meningslösa) tankesystem och handlingar kting. 
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Det är dock inte bara döden i sig som kan ses som något 
Realt, lika viktigt i sammanhanget är att framhålla den mänsk
liga kroppens olika omskrivningar. När en kropp dör kan den 
sägas övergå från subjekt till objekr (eller får att tala i Bruno 
Latours (1991) termer: från aktör till aktant). I socialt hän
seende kan dock den mänskliga kroppen, levande såväl som 
död, alltid fungera som ett objekr eller en aktant. Om vi för ett' 
ögonblick fårsöker blunda 'för det individuella och personliga 
finner vi att vi inte alla är lika ur ett kroppsligt perspektiv och 
att det har ofra konkret betydelse för våra möjligheter att verka 
praktiskt och socialt. Kroppsliga egenskaper är ofta mer eller 
mindre uttalade aktiva attribut får social subjektivering och 
kategorisering av människor. (Fahlander 2006a). Vi bör därför 
ställa oss frå"aan vad en mänsklig kropp egentligen är, vad den 
består av, vilka egenskaper den har, på samma sätt som vi skulle 
närma oss en arkeologisk artefukr. Att den reala kroppen i hög 
grad är symbolisIg omskriven framgår av ett annat exempel 
av Slavoj Zizek. Han har föreslagit som experiment att man 
under kärleksakten skall pröva att tänka på sin partners reala 
materialitet, det vill säga vad kroppens tunna biologiska skal 
döljer i form av blod, slem, tarmar och ben, och sedan fårsöka 
fortsätta med akten (1996:169). Zizeks poäng här är att illus
trera hur kroppen som vi vanligtvis (vill) se den är i hög grad en 
imaginär och symbolisk omskrivning av sin Reala materialitet. 
Sådana omskrivningar är dock inte allmänmänskligt givna, re
lationerna mellan det imaginära, symboliska och Reala varierar 
mellan olika kollektiv över tid och rum; vi kan tom fåreställa 
oss att någonstans någon gång kopulerar två biologiska enheter 

~ av blod, kött och slem med varandra utan att bekymras av sin 
, reala konstitution. 

Ändå är kanske just den döda kroppen i upplösning som 
bäst illustrerar dess reala dimension. En död kropp förruttnar, 
den fårändrar form och färg, den blir först stel får att efter ett 
tag svälla upp av förruttnelsegaser. Det är uppenbart att han-
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teringen av döda kroppar inte bara är psykosocialt betingad, 
det handlar i lika stor grad om ett kvittblivningsproblem. I 
vårt nutida samhälle menar många att kroppen vid döden inte 
bara blir ett objekr, utan ett abjekr, något frånstötande och 
oönskat. Det är dock en sanning med modifikation: Ett abjekr 
definieras utifrån ideologiska ,?ch symboliska grunder och det 
finns ingen självklarhet i att den ruttnande kroppen, liksom 
den reala kroppen, alltid måste vara något frånstötande. Rela
tionerna mellan imaginära, reala och symboliska dimensioner 
varierar över ti>1 och rum och kan t:::sig många olika uttryck, 
varför vi bör vara öppna för att relationen till den döda krop
pen, kadavret, inte behöver vara ett traumatiskt abjekt, utan 
kanske en akrant med tillskrivna egenskaper som till och med 
ibland kan vara jämställd ett levande subjekr (Cornell 2004). 
Genom att studera vår samtids kulturella variation i hur man 
förhåller sig till döden kan vi förstå att lösningarna på proble
men är många. Huntington och Metcalf (1991 :24) summerar 
det på följande vis: 

What could be more universal than death? Yet what an incredible 
variety of responses it evokes. Corpses are burned or buried., 
with or without animal or human sacrifice; they are preserved by 
smoking, embalming, or piclding; mey are eaten - raw, cooke~, or 
rotten; they are ritually exposed as carrion or sirnply abandoned; 
or they are dismembered and treated in a:-variery of these ways. 
Funerals are the occasion for avoiding people or holding parties, 
for fighting or having sexual orgies, for weeping or laughing, in a 
thousand different combinarions. The diversity of cultutaI reacrion 
is a measure of the universal irnpact of death. 

Vad vi kan lära av erfarenheter från nu levande samhällen är 
att förhållandet till döden och döda kroppar varierar kraftigt. 
De psykosociala eller eskatologiska dimensionerna kan skifra 
från närmast patologisk besatthet av riter till relativt osenti
mentala förhållningssätt. Även om man bör iaktta stor försik
tighet i förhållande till etnogtafisk och antropologiska redo-
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görelser (Fahlander 2004) borde vi uots allt kunna ta lärdom 
av denna variabilitet. I arkeologin utgör gravrnaterial ofta det 
kanske mest informationsrika och varierade materialet från de 
flesta tidsperioder, men det råder Uots det ingen konsensus om 
de mest cenuala begreppen (grav, kenotaf, gravfält, gravgåvor 
etc.) eller vad de egentligen kan tänkas representera (Gansum 
2002; Kaliff 2005). Man kan använda gravars rumsliga lokali
sering som boplatsindikatorer, markörer fiir landskapsumytt
jande och territorieavgränsningar. Gravrnaterial används även 
som källa för diskussioner kring religion och eskatologiska för
srällningar, genus/kön/ queer ordnin"om, farnilje- och samhälls
suuktur eller emotionella relationer samt för olika individers 
egenskaper etc. (Parker-Pearson 1999). Vilken dimension man 
väljer att analysera är delvis en fråga om intresse, men det är 
viktigt, att påpeka att en grav inte alltid är jämförbar med en 
annan. Vad en grav representerar skiljer sig från full till full och 
metoder utvecklade för ett bygravflilt från järnäldern fungerar 
exempelvis inte alltid för en samling gravar från stenåldern och 
vice versa. 

Ritualer och strukturerande praktik 

Ian Morris (1992: 1) definierar en begravning som" ... a part of 
a funeral, and a funeral is a part of a set of rituals by which the 
living deal with death." Att begravningsakten urgör en rituell 
arena tas för givet av många arkeologer (t. ex. Lagerlöf 1991; 
Kaliff 1992:9; Parker Pearson 1999; Artelius 2000; Theliander 
2005). Frågan är dock om de processer och handlingar som 
utförs i samband med döda kroppar nödvändigtvis alltid något 
som vi bör förknippa med ritual eller något utöver det vardag
liga (det är vikrigt att notera att Morris här skriver 'döden' och 
inte döda kroppar). Anders Andren (2002:299) har nyligen 
diskuterat problemen med ritualbegreppet i arkeologi och me-
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nar att det föreligger en stor risk i att fokusera på ritual som 
koncept då det riskerar att begränsa analysen. Begrepp som 
rite de passage, religion och dess beståndsdelar kan vara relate
rade till varandra efter komplicerade och varierande mönster 
som inte alltid kan hänföras till ett och samma fålt (jft Insoll 
2001:10): Sådana fält är alltid konstruktioner och analytiska 
utsnitt av den sociala verkligheten som knappast kan sä"oas be
stå av en gemens~ uppsättning attribut vilka vi kan operera 

) med oberoende av tid och rum. 
Även Richard Bradley (2005) har nyligen diskuterat arkeo

logers förhållande till ritualer ,och kult i tolkningen av förhis
toriskt material. Han påpekar bland annat att när arkeologerna 
på 1980-taler i högre grad började intressera sig för ritualteori 
var den redan på utdöende inom antropologin. Han menar att 
uppdelningen mellan rituella och profuna kont=er är olyck
lig och att vi är blinda ror de sammanhang där de uppträder 

. tillsammans (jft Gill 2003:79). Utifrån ett antal skilda exempel 
från olika regioner och tidsperioder i Europa pekar han snarare 
på hur sammanflätade det rituella och' vardagliga är i många 
kont=er. Olika så kallade rituella rum innehåller ofta material 
som rimligtvis inte kan ses som kultiska eller rituella, men att 
de ofta tolkas så av arkeologer. Tankefiguren känner vi ju väl 
till från exempelvis ktisma heliga rum där der vardagliga helst 
inte skall ta för stort utrymme. Även om sekUlariseringen gjort 
att den bipolära uppdelningen mellan heligt och profant del
vis lösts upp, är ändå tanken om avgränsade rum (och ibland 
tid) för ritual fortfarande central i ktisten ideologi (jfr Andren 
2002:299). Bradleys kritik och påpekanden skall dock inte 
överdrivas; sälterligen har man alltid varit fullt medveten om 
vad som passar och vad som inte passar i olika sammanhang. 
Den viktiga lärdomen av Bradleys exempel är emellertid att 
gränsen mellan dem inte behöver vara rumslig. 

Ett sätt att undvika dikototnin mellan rituellt och profant 
är att istållet se gravskick som spår av utförda praktiker. Ritua-
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ler är i grunden inte annat än olika typer av formaliserad prak
tik, men genom att inte förutsätta alla de strukturella postulat 
kring hur ritualer generellt utfors och går till kan vi undvika att 
begränsa analysen från början. Detta är centralt eftersom vissa 
gravar inte innehåller någon information alls om exempelvis 
eskatologiska föreställningar, på samma vis som andra saknar 
information om kön- och genusrelationer. Vi kan inte på för- . 
hand veta vad en specifik grav~eller ett gravflilt representerat; 
det är snarare det som bör vara den grundläggande frå"aan i 
analysen. 

Oavsett vilka dimensioner aven given gravpraktik man vill 
framhålla kan ändå diskussionen kokas ned till två primära 
frågeställningar: På vilka sätt är den begravde individen rela
terad till gravens innehåll och konstruktionroch hur förhåller 
sig sy:nkron variation till diakron förändring? En viktig frå"oa i 
detta samJ:nanhang är naturligtvis vem som utför begravning-

.. ens olika moment (jfr Gansum 2002:252). Praxis inom detta 
område varierar naturligtvis från ren improvisation, tradition, 
materiella och tekniska möjligheter till institutionaliserade ele
ment. Ar hela gruppen med vid begravningen, eller bara vissa? 
Om inte hela populationen är engagerad, hur är grupperna 
sammansatta? Vilka vet hur.en begravning går till och hur till
gänglig är informationen? Dessa frågor är viktiga att reflekrera 
över eftersom ingenting kan s;;"oas vara givet.2 Snarare kan en 
diskussion kring detta öppna dörrar till mer komplexa tolk
ningar av gravmaterialet utöver enkla kopplingar mellan den 
dödes korporealitet och gravens innehåll. 

Den andra centrala frå"aan kring. relationerna mellan dia
kron och synkron variation i gravskicket är inte mindre proble
matisk. Det finns många exempel på synkrona sociala distink
tioner under olika tider där vissa individer eller grupper skiljts 
ut rumsligr, men oavsett hur stor den synkrona variationen 
än är växer gravflilt fram över tid. Eftersom mycket få soci
ala praktiker upprepas oförändrade är frågan kanske snarare 
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hur stor den diakrona variationen är i varje givet fall och om 
forändringar är gradvisa eller abrupta. För att närma oss den 
frå,,<>an är det angeläget att diskutera dödens olika tidsforlopp: 
den döda kroppens transformation, gravens biografi och grav
platsens framväxt. 

Dödens och gravens tidsordningar 

Den mänskliga kf'oppen består av flera olika typer av mate
rial och organ med olika egenskaper, bl.a. vätskor, här, senor, 
mjukvävnad (kött, inälvor och fett), ben och tänder. Dessa ma
terial tar olika lång tid att forsvinna vilket gör att förhållandet 
rfiellan liv och död ur ett kroppsligt perspektiv kan betrakras 
som en process. Ur ett kronologiskt perspekriv kan denna upp
delning i material rorenklas ytterligare: en mänsklig kropp som 
får förruttna forlorar sin distinkra form och utseende, mjuk
vävnad försvinner forst, sedan senor och broskvävnad och kvar 
blir ben och tänder (vilket även är slutprodukten vid krematio
ner). En ytterligare aspekt är även att benen förlorar sitt sam
manhang. Får kroppen forruttnas ostört kan benen ligga kvar 
någorlunda i ursprunglig relation till varandra, men de kan lätt 
flyttas runt eller begravas på nytt om man så önskar. Olika ben 
har varierande egenskaper i storlek, hårdhet och form och kan 
väljas ut och tillskrivas olika egenskaper som inte nödvändigt
vis måste baseras på dess materiella egenskaper. 

Olika manipulationer med den döda kroppen under dess 
olika stadier är naturligtvis intressanta. Finns de små benen 
kvar, men inte de större, kan det indikera att det rör sig om en 
plats for 'benframställning' där vissa ben är viktigare än andra. 
Det motsatta forhållandet kan tyda på att platsen där benen 
hittats inte är platsen for forruttneIse. De kroppsliga egenska
per och aspekrer kan umyttjas på olika sätt i olika samman
hang. Det finns sammanhang där man tagit bitar av kroppen 

112 



medan ligaturer och andra sammanbindande vävnader fortfa
rande funnits kvar, men det vanligaste verkar vara att man ef
tersöker själva benen efter att mjukvävnaden f6rsvunnit vilket 
kan ske genom att låta den ätas upp av djur, skalas av manuellt, 
brännas bort eller ruttna (Baxter 1999). Det kan säga oss nå
gonting om hur man f6rhåller sig till den reala kroppen, men 
kanske inte nödvändigtvis någonting om den döda individen.3 . 

Olika manipulationer av lik och kroppsdelar brukar ofta tolkas 
till någon form av di:>.dskult eller förfaderskult efter inspira
tion från antropologin. Ett annat vanligt tema är att även själva 
begravningsritualen kan vara urdragen i olika steg där döden 
inte blir fullständig f6rrän benen efter en kropp återbegravts 
på samma eller annan plats (Ahlström 2001:352[; Andersson 
2004: 17). De är bägge fullt rimliga hypoteser, men vi kanske 
inte skall glömma bort att vissa manipulationer även kan tyda 
på brist på respekr eller illvilja. Den vanliga arkeologiska tan

kefiguren att kluster av gravar direkt kan härledas till ett och 
samma kollektiv som valt en plats för sina döda är inte sktiven 
i sten. Vi kan även tänka oss att olika grupper av individer 
tar över en plats som tidi~e brukats av andra och i och med 
det avsiktligt förstör tidigai-e gravar. Ett annat scenario är den 
.dubbla döden; dvs att man av olika skäl vill döda en redan 
död, eller förhindra-dennes hinsidesliv, genom att förstöra eller 
plocka ben ur en grav. 

Graven som slutet fYnd och tidskapsel har legat till grund för 
både kronologier och typologier och arkeologer har historiskt 
sett haft svått att ta till sig tanken att graven inte är något slut
giltigt avslutat objekt från en enda händelse. På senare tid har 
dock flera arkeologer uppmärksammat exempel på hur gravar 
återöppnats, f6rändrats och använts i omgångar under korrare 
eller längre tider. Terje Gansum (2004) och Joakim Goldhahn 
(1999) har bLa. visat på Osebergshögens och Sagaholmshögens 
olika faser. Goldhahn har även via Cl4-dateringar och osteo
logiska analyser' av ben och tänder från Kiviksgraven påvisat 
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att konstruktionen varit en plats för ett antal olika individer 
begravda under olika perioder av bronsåldern (2005:223-254). 
På motsvarande sätt har Sigvallius (2005) identifierat minst 
åtta olika individer begravda i samma skeppssättning och Rag
nesten (2005) har identifierat flera olika konstrnktionsfaser i 
ett röse på Hisingen i Göteborg. I flera av dessa fall handlar det 
inte bara om sekundärbegravni%<>M utan om upprepat bruk 
och modifikationer av gravanläggningar vi traditionellt brukar 
hänföra till en enskild individ och ett tillfålle. 

Den tredje aspekten är kanske den minst uppmärksamma
de: gravfhltens utveckling över tid. Gravarkeologiska analyser 
är ofta låsta i en tankefigur om gravfält som en slags helhet - en 
representation för en kultur eller emiskl social grupp. Det finns 
givetvis fall där detta stämmer relativt väl, exempelvis i frå"cra 
om gårds- och bygravfält, men det finns även andra typer av 
platser med gravar (Midgley 2005:69ff). I dessa fall är tanke
figuren om en homogen statisk grupp alltför grov och umytt
jar inte all information in materialet. Att ftamhäva forändring, 
astabilitet och social heterogenitet l:6n kanske uppfattas som 
ett alltfor kritiskt fothållningssätt. Somliga arkeologer menar 
att arkeologin utifrån sitt fragmenterade material är nödd att 
generalisera och fokusera på de stora konjunkturerna över tid 
och rum. Det är dock olyckligt att se lokal och småskalig va
riation som ett problem, snarare är det en ytterligare potential 
i materialet att beakta. 

De senare åren har även flera arkeologer uppmärksammat 
möjligheterna med att studera gravfält i detalj. Bietti Sestieri 
(1992) har gjort en spännande analys av tre olika Romerska 
gravfält där hon argumenterar att "a significant level of ab
straction can only be reached by detailed level of analysis" 
(1992:254). Även Mike Chapman (2000:28) forespråkar 
stark detaljerade analyser av grupper av gravar snarare än hela 
gravfält. Han delar upp analysen i två plan: Först en detalje
rad analys på hushållsnivå för att sedan jämfora olika mindre 
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Fig 1. Gravfoltet Trebur och de tre olika klustren av gravar. De gråmarkerade 
fälten och pilarna visar dess horisontella framväxt .. (Muller 2002:156). 

hushållsgrupper med. varandra. Chapmans mål är att rorsöka 
fe-

reducera individuell 'och regional variabilitet för att på så vis nå 
en mer generell kulrurell srrukrur. Bietti Sestieris och Chap
mans analyser är intressanta utifrån ett metodologiskt plan, 
men deras målsättning att nå en kulrurell helhet - om än via 
detaljerade analyser på miktonivå - är något för optimistisk. 
Det är dock fullt möjligt att gå ett steg längre och försöka f'anga 
förändringar inom kulturen, gruppen eller platsen (jfr Larsson 
2003:168). Ett inrressant exempel är Miillers (2002) analys av 
den neolitiska Treburgravfältet i Tyskland där han utifrån en 
större mängd C 14-dateringar kunnat ifr~"'!-Sätta den kulrurhis
toriska typologiska ktonologin och istället påvisat hur gravf.il
tet växt fram från tre olika zoner (se fig. 1). Miiller menar att 
dessa kluster antingen representerar rre olika faser av gravlägg
ningar aven mindre grupp individer eller att de kan knytas till 
skilda oberoende sociala grupperingar. Miillers analys ställer 
de föreställningar vi har om vad gravf.ilt representerar på ända, 
men hans analys slutar vid detta konstaterade och han gör inga 
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vidare försök att tolka vad detta kan betyda för synen på mel
lanneolitikum. För att lyckas med ett sådant företag krävs att 
vi för tillfållet försöker bortse från generella kulturella, etniska 
eller sociala drag och utgår från gravarna som en virtuell singu
laritet. Detta låter sig göras utifrån en mikroarkeologisk ana
lys som utgår från de handlingar som utföns på lokalen, vilka 
måste utvärderas oberoende av erfarenheter från andra liknan
de platser från samma tid. Den mikroarkeologiska analysen 
utgår från att 'det stora' alltid finns representerat i 'det lilla' och 
att en analys aven större region därmed inte nödvändigtvis 
ger oss mer kunskap (Fahlander 2003). Som illustration över 
hur vi kan utnyttja de olika tidsordningarna för att komma åt 
inomkulturell diversitet och förändring kan vi titta närmare på 
två exempel på gravfält; det neolitiska Ajvide och det senmeso-
litiska Skateholm. " 

Horisontell stratigrafi på Ajvide och Skateholm 

Skateholm och Ajvide är bägge inuessanta platser där man vid 
första anblick verkar ha hafr ett till synes oproblematiskt för
hållande mellan dagliga aktiviteter och döda ktoppar. Bägge 
platserna är suandbundna och är generellt tolkade som kom
binerade bo- och gravplatser för en mindre grupp ja"oande, 
fiskande och samlande individer. J ag kommer dock inte här 
att diskutera vare sig Skateholm eller Ajvide utifrån nägot re
gionalt kulturhistoriskt perspektiv.4 Snarare är det som tidigare 
nämnts nödvändigr att hålla analysen på en specifik nivå för 
att inte ktonologiska och regionala skillnader skall sudda ut 
inuessanta undantag och signifikanta variationer i handlings
mönster. Fokus ligger på att identifiera platsernas horisontala 
framväxt och utifrån den diskutera förändring i social katego
risering och i synen på döden och döda ktoppar. Genom att se 
gravarna och övriga låmningar som ett resultat av social praktik 
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snarare än uppdelat i rituella och profana aktiviteter, kan olika 
mönster och samband i materialet diskuteras mer förbehålls
löst. För att nå dessa mål är det nödvändigt att analysera vilka 
sociala dimensioner dessa gravar kan tänkas representera samt 
"att diskutera framväxten av platsen över tid. Liksom i fallet 
. med Miillers studie av Trebur är det första steget att identifiera 
under vilka omständigheter som gravarna successivt anl~ots 
f,Watt kunna diskutera om de representerar en social grupps 
kontånuerliga bruk eller Om gravarna anl~ots i olika faser av 
s~ma eller olika grupper. Den horisontala metoden som byg
ger på rumslig spridning av typologiska serier av liknande ar
tefakter kan inte direkt appliceras här eftersom gravinnehållet 
IDte innehåller tillräcklig kvalitet och kvantitet av typologiska 
element. Men eftersom alla ansamlingar av gravar är anlagda i 
något slags tidsordning där äldre gtavar till viss del determine
rar placeringen av efterföljande bör det vara möjligt att utifrån 

- elementanalys av gravarnas konstruktion och dess innehåll att 
identifiera en generell utveckling. Utifrån en sådan analys kan 
sedan inomkulturella fötändringar diskuteras vilket förhopp
ningsvis kan ge en mer dynamisk bild av de olika handlingar 
som utförts under den tid platserna nyttjats. 

Bland kroppar och gropar på Ajvide 

Gravarna på Ajvide i Eksta socken på Gotland upptäcktes 
1922, men har främst gräVts ut via projekt- och seminariegräv
ningar sedan 1980-talet (Österholm 1989:85). Området kting 
Ajvide är inte helt oproblematiskt då gt:l-var varvas med kul
turlager, en mängd stolphål samt andra anläggningar. Enligt 
utgrävarna är det ibland osäkert vad som tillhör vad, men man 
anser att det; rör sig om två olika faser under neolitikum där 
kulturlagret i stort tillkommer mellan 3000-2750 f. Kr. och;;tt 
gravarna, som ofta skär igenom kulturavsättningarna, är an-
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lagda samtidigt och efteråt (ca. 3000-2000 f. Kr.) (Burenhult 
1997:19,52[; 2002; Fahlander 2003:87ff). För närvarande är 
73 gtavar registrerade vilket inkluderar åtta gtavliknande gro
par, s.k. kenotafer, och en koncentration av spridda ben (grav 
72). 62 av dessa är publicerade (Burenhult 2002) medan de 13 
senaste endast är summariskt beskrivna i rapporttorm (Ajvide 
hemsida) . I de flesta gravar på Ajvide har den döde placerats 
liggande på rygg i en långsmal oval grop, men det finns även 
fYra individer placerade på sidan med uppdra"ona ben, s.k. 
hockerställning (främst barn). Demografiskt sett ser Ajvide ut 

att representera en normalfördelad grupp. Där det är möjligt 
har 22 individer, bedömts vara män och 19 kvinnor. 17 indi
vider är under 14 år och förhållandet mellan barn och vuxna 
är l :3, en ganska hög siffra som snarare brukar återfinnas hos 
bofasta jordbrukande gtupper. 

På Ajvide har det utförts ett mindre antal C14- analyser av 
människa, gtis, säl och igelkott m.m. från både gtavar och kul
turlager. Tyvärr är antalet alltfOr litet för att kunna användas på 
liknande sätt som i Miillers analys av Trebur, men de ger ändå 
en viss antydan om Ajvides horisontella stratigrafi. Ett speciellt 
problem som uppmärksammats är den så kallade reservoaref
fekten som kan ge missvisande dateringar för individer som 
huvudsakligen haft ett marint födointag. Om maten till stor 
del består av marin diet, vilket innehåller en lägre halt koliso
toper, påverkas mängden C-14 hos individen och ger en något 
för hög datering. Genom att jämföra dateringar från olika djur 
i -samma fjrndkont= som enbart ätit terrest respektive marin 
diet kan man dock uppskatta felmarginalen och korrelera C-14 
dateringarna. PosSilen (2002:169-72) uppskattar reservoaref
fekten till ca 200 är för individerna på Ajvide, vilket bygger på 
analyser av både havs- och landlevande djur från vissa speciella 
gtavar (2 och 29). Att något inte riktigt stämmer med dessa 
uppskattningar framgår av det märkliga resultat där exempelvis 
grav 2 som stratigrafiskt verkar ha grävts igenom grav l skulle 
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Grav13 4315±65BP 

Grav28 4280±85BP 

Grav41 4290±80BP 

Grav1a 4250±85BP 

Grav1b 4260±60BP 
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Fig. 2. De olika Gl4 värdena av ben från människa på Ajvide kalibrerade med 
en genomsnittlig reservoareffekt på 70 år. 

enligt C 14-dateringen vata betydligt äldte än den tidigate. 
Gunilla Eriksson hat emellertid nyligen analyserat ett större 
antal mellanneolitiska gravat på Godand och kommit fratn 
till en avsevärt mindte reservoateffekt på 70+/-40 år (Eriks
son 2003:23f). Som man kan se i figur 2 stämmer detta bättre 
med både horisontell och vertikal stratigrafi och indikerar att 
majoriteten aV.gravatna är anlagda mellan ca 3100-2450 E Kr. 
(1 sigma). Räknat vi med en maximal bruksperiod på 550 år 
rat vi i genomsnitt ca 1 begtavning vart åttonde år. Antalet 
generationer för tidsperioden ligger runt ca 18 vilket skulle ge 
en gruppstorlek på ca 4 individer. Dessa siffror är knappast 
hållbara vilket indikerat att tidsspannet antingen vatit mindte 
än 550 år eller att man begtavt döda på Ajvide under olika 
faser snatate än kontinuerligt. Det är naturligtvis alltför många 
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osäkra variabler för att det skall vara meningsfullt att fortsätta 
räkne-exercisen, men övningen visar ändå på att gravarna på 
Ajvide sannolikt inte utgör ett gravfålt i traditionell mening 
med kontinuerligr bruk. 

Horisontell stratigrafi och rurnslighet på Ajvide 

Även om C14-värdena inte ger någon tillräcklig noggrannhet 
för aq; urskilja några tidiga frän senare gravar på Ajvide kan 
vi ändå med hjälp av olika egenskaper i gravkonstruktion och 
gravinnehåll sluta oss till en generell rumslig uppdelning av 
platsen. Sammantaget kan man urskilja minst tre olika kluster 
av gravar på Ajvide vilka grovt kan uppdelas rumsligr (norr 
- söder - mitten). Det visar sig exempelvis att gravarna i norr 
har ojärnforligr högre antal olika typer av artefakter (NAT-vär
de) och variabilitet. Här återfinns alla 'tomma gravar' (samtliga 
orienterade N-S) och de extremt långa gravarna (>2.5m), vi 
finner även här de längsta och äldsta individerna. Vad gäller 
materialet i gravarna visar olika typer av stenverktyg (forutom 
flinta), fiskeredskap (flöten, harpuner, metkrokar) samt färgad 
jor<lJockra återfinns generellt i norra delen. Sältänder återfinns 
i 30% av gravarna och är påtagligt mer frekvent förekomman
de i norra och södra delarna. Dubbel- och trippelgravarna som 
bara finns i mellandelen och innehåller generellt sett få artefak
ter järnfOrt med norra och södra delen. 

De gravliknande gropar utan mänskliga ben (s.k. kenotafer) 
återfinns enbart i den norra delen av Ajvide, medan dubbel
och trippelgravar endast återfinns i den mellersta delen. Att de 
gtavliknande groparna är ett slags kenotafer är uppenbart efrer
som de delar i Stort sett samma egenskaper i gropkonstruktion 
och innehåll som de andra gravarna forutom att de saknar ben 
från människa. Det har spekulerats om dessa tomma gravar är 
ett tecken på postdepositionala manipulationer, dvs. att man 
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plockat upp benen efter att mjukvävnaden förmulmat. Detta 
kan dock avskrivas. Det finns inga som helst ben kvar i gro
parna, man borde rimligtvis kunna räkna med att åtminstone 
några tå- och fingerben skulle finnas kvar i gropen, men det 
viktigaste argumentet är att olika attribut som tillhör person
lig utsmyckning (tandpärlor, rörben, bärnsten etc.) till skillnad 
från medvetet nedlagda 'gravgåvor' inte återfinns i någon av 
kenotaferna. Det verkar uppenbatt att dessa gravliknande gro
par aldrig innehållit någon mänsklig individ. Dock finns flera 
andra fall av postdepositionella akriviteter på Ajvide. Fler gra
var är störda på olika sätt och ett antal saknar kranier (8 ev. 9 
st.). Andersson har noterat hur olika dessa gravar tolkats under 
tid och påpekar att både Österholm och Burenhult har en ten
dens att främst beteckna inkompletta gravar som skadade (An-
dersson 2004:6f). Det far nog avgöras från fall till fall vad som 
äirecenta skador eller postdepositionella effekrer, men det är 
intressant att notera att samtliga tydliga exempel på sådana ak
tiviteter (vanligtvis saknat kraniiun) återfinris i norra delen (4, 
6, 17, 25, 34, 37). Grav 6 framstår här som ett specialfall som 
verkligen utmanar våta föreställningar om vad som är rimligt 
att göra med döda kroppar. Skallen av den gravlagda individen 
har grävts upp efter det att kroppen förmulmat och tänderna 
har tagits bort för att sedan 'återbegravas' i anatomiskt riktig 
ordning, förutom ett par tänder som istället bytts ut mot djur
tänder (Burenhult 2002: 46, jfr Fahlander 2003: 112ff). 

En ytterligare intressant rumslig aspekt är gravarnas orien
tering. Individens placering i graven, exempelvis huvudets 
orientering och läge, kan mycket väl inrymma eskatologiska 
dimensioner, men om vi i första hand diskuterar gravrirua- . 

. len ur ett handlingsperspektiv är själva grävandet av gropen, 
dess orientering, placering och dimensioner det centrala. Ge
nerellt sett är gravarna orienterade i antingen öst-västlig eller 
nord-sydlig rikming, vilket har tolkats som två olika faser av 
nyttjande eller ·som gravar anlagda av två oberoende grupper. 
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Det är dock värt att påpeka att det inte finns någon signifikant 
skillnad mellan nord-sydliga och öst-väsdiga gravar vare sig i 
konstruktion eller i dess innehåll. I den norra delen är samdiga 
gravar i nord-sydlig riktning om man undantar de fYra över
lappande 'T-formade' gravparen. In"cra av de öst-väsdiga är ke
notafer. Vi finner även en skillnad mellan norr till söder där de 
öst-väsdiga gravarna gradvis ökar i omfattning för att i södra 
delen övervägande vara anlagda i den rikmingen. Vi kan även 
notera att riktningen på gravarna i mellandelen verkar sakna 

yppenbar giltighet. Gravarna 28, 36, 29, 23, 35 är exempelvis 
snarare runda än ovala vilket annars mest förekommer i barn
gravarna. Även här kan vi se hur praktiker från det nordliga 
klustret tunnas ur på mellandelen för att sedan bli diffus och 
mångtydig bland de sydliga gravarna. 

Det finns inga klara korrelationer mellan gravarnas olika 
attribut eller innehåll och den gravlagdas ålder eller kön etc. 
(varken som helhet eller inom varje kluster). Yxor, fiskekro
kar, harpuner m.m. återfinns i både gravar av män och kvin
nor, små barn och gamla. Detta f6rhållande har tolkats som 
att samhället var jämlikt utan sociala hierkier och distinktioner 
(Burenhult 1997: 176f, 2002:34). Det är dock viktigt att påpe
ka att den sociala strukruren hos de levande inte nödvändigtvis 
speglas bland de döda. Snarare antyder den tillsynes slumpvisa 
variationen i gravinnehåll att det inte främSt reflekrerar den 
dödes identitet utan snarare består av depositioner gjorda av de 
som närvarande vid gravläggningen. Inte heller kroppslängd 
och kön verkar ha någon social signifikans f6rutom att grav
lagda individer från den äldsta fasen generellt sett var längre 
och hade högre genomsnittsålder. Barn under 10 år är jämt 
f6rdelade över hela området. Det verkar med andra ord troligt 
att de tre olika klustren av gravar representerar diakron, snarare 
än synkron variation. De tidigaste gravarna verkar generellt ha 
anlagts i områdets norra del för att sedan fottsätta söderut med 
vissa undantag. Sammantaget verkar Ajvide ha använts under 
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Fig. 3, Gravqrna på Ajvide, Utiiver dessa 62 gravar tillkommer ytterligare 13 
st som ännu~ ej är publicerade. Förutom en grav norr om grav 21 återfinns 
samtliga nya gravar i områdets sydvästra del vilka bland annat omfattar en 
grav i ett härdområde samt en koncentration av spridda ben. Gravarna ftån 
de tre olika faserna är ungefodigen avgränsade rnmsligt med streckade linjer. 
(Bilden är skapad i ArcGis). ( 

minst tre urskiljbara faser, vi1ka grovt kan uppdelas rumsligt 
. (norr - söder - mitten), Gravklustret i norra delen utgör första 
fasen, vilken rciljer va.ttnets tillbakagång till att omfatta mel
lersta delen, de sist anlagda gravarna och koncentrationen av' 
spridda ben återfinns i söder, Utifrån denna grova horisontala 
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stratigrafi kan vi urskilja flera intressanta förändringar över tid 
i synen på döden och döda kroppar. 

Förändring i syn på döden och döda kroppar 

Den första fasen "lv begravningar kan beskrivas som en for
meringsfas. I dessa gravar finner vi stor variabilitet i gravform 
och innehåll. I denna fas finner vi samdiga kenotafer, de fles
ta extremt långa gravarna (2.5 - 4m), de flesta manipulerade 
kropparna, samt de fYra s.k. T-gravarna. Detta skulle kunna 
tolkas som att ritualerna visserligen var viktiga (gropens form 
och orientering, samt mycket och varierat gravinnehåll) men 
inte speciellt Strikr formulerade. Den döda kroppen är trau
matisk för de levande. Vi finner flera spår av att delar av de 
döda grävs upp och manipuleras samtidigt som den frånva
rande kroppen kräver begravningsritual på samma vis som de 
närvarande döda. Vi kan även se T-gravarna och den rumsliga 
koncentrationen av gravar som tecken på att man på olika vis 
betonat samhörighet eller närhet (jfr Andersson 2004). 

Under den andra fasen sker flera viktiga förändringar i sy
nen på döden och de döda. Det mest iögonfallande är att vi 
nu återfinner de döda begravda tillsammans i dubbel och trip
pelgravar. Skillnaden km även uttryckas i termer av att mindre 
energi nedlagts i ritualen. Flera individer delar grav och det vi 
kan kalla 'gravgåvor' är betydligr färre. Att man begraver döda 
i samma grop kan ha flera förklarin,,<>ar: det kan bero på högre 
dödlighet och att fler personer under denna fas dör samtidigt. 
Det är dock inte så troligt eftersom vi redan i första fasen kan se 
ett antal kluster eller par av gravar (39-45, 40-41, 28-36, 5-9, 
25-26, 53-54) vilka verkar ha anlagts relativt samtidigr. Vi bör 
kanske snarare tolka dubbeJ"oravarna som att den döda kroppen 
har avindividualiseras och att ritualen blivit mindre central. Det 
är batade närvarande döda som begravs och de ar sällan en 
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egen grop. Det kan handla om att gruppen i fråga är pressad på 
något vis och inte kan lägga ner samma energi i begravningsri
tua!en som tidigare. Den tidigare strikta orienteringen av grav-

, gropen löses även upp under denna fas (vilken sedan mynnar ut 
i en mer diffus och varierad praktik under slutfasen i söder). 

Den tredje fusen som omfattar den södra delen av området 
:'kan sammanfattas som en normaliserings- eller konsoliderings

fus. De flesta gravarna är 'normala' med liten variabilitet. Vi kan 
även se att orienteringen av groparna är mindre distinkt här och 
att förhållandet mellan gravar med öst-västlig och nord-sydlig 
riktning är mindre jämn till fördel för de förstnämnda. Bristen 
på mönster och variation gör det svårt att tolka betydelse av 
ritual och kroppar. Ett intressant fenomen är dock de två fall 
av överlappande gravar som återfinns i den västra delen. Det 
rör sig inte om några T-gravar, utan överlappningen är annor
lunda. De ligger bara något snett över varandra, inte i vinkel 
mot'varandra eller bara vid huvuddelen. Det kan tolkas som 
ett misslyckat försök till återupprepning av norra delens Tfor
made gravpar. Det finns även andra nya fenomen som dyker 
upp i den södra delen. Bland annat en grav i ett härdområde 
samt spridda ben av minst tre individer som inte verkar här
stamma från någon begravning i grop (Ajvide hemsida) . Dessa 
fall kan eventuellt kopplas till en möjlig fjärde fas i Ajvide. Den 
representeras av fortsatt upplösning av gravskicket, men även 
av en ny sorts rumslighet som kan antydas i ett par möjliga 
linjer av gravar i nord-sydlig respektive öst-väsrlig rikming (se 
fig. 3). Den öst-väsrliga serien gravar (58, 51,44,37, samt en 
ännu ej publicerad grav ca 4m VSV om grav 58) är mindre på
taglig och visar i sig inte på några tydliga gemensamma attribut 
förutom den konsekventa orienteringen av gravarna. Gravarna 
i den nord-sydliga serien (47, 30, 19, 6, 21, samt eventuellt 
42) är mer intressant. Orienteringen på gravarna är inte kon
sekvent, men principiellt är de alla N-S rikrade (se Fahlander 
2003:94f för utförligare diskussion) Gravarna har generellt sett 
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unga C14 värden och innehåller även artefakter som brukar 
räknas till den s.k. stridsyxekulturen snarare än gropkeramisk 
kultur (stridsyxa, lårbensformadslipsten). Burenhult (1997:65) 
och Malmer (2002) vill förklara detta 'främmande' material i 
termer av utbyte eller handel av artefakter, men förekomsten· 
av material härrörande från stidsyxekultur på Ajvide kan även 
ses som ett stöd för Graner & Larssons (2004) diskussion om 
den 'tredje gruppen', där de argumenterar för att individer från 
den ena traditionen kom att involveras i keramikrillverkningen 
i den andra av olika skäl. Frågan är dock om det är rimligr att 
se gropkeramisk kultur och stridsyxekultur som homogena et
niska kulturer. Kulturteorerikern Homi Bhabha (1994) menar 
exempelvis att det är omöjligt att tala om kulturell essentialism 
och enhetlighet eftersom alla kulturformer snarare är hybrider 
som delar element med varandra. Tillfällen när grupper eller 
individer från olika traditioner möts och interagerar beskriver 
Bhabha i termer av ett virtuellt 'tredje rum'. där historie-upp
fattningar och normer upphävs och där nya auktoritets-struk
turer och initiativ kan inrättas, vilka inte direkr kan härledas 
ur individernas kulturella ursprung. Det är med andra ord fullt 
möjligt att den möjliga fjärde fasen på Ajvide med hybrida så
väl som nya gravprakriker.representerar effekter av ett sådant 
'tredje rum' (Fahlander 2006b). 

Fiktionen av den lyckliga familjen på Ajvide som föresprå
kats av bl.a. Göran Burenhult har inte bara att göra med en 
romantisering av det för-jordbrukande samhällen och selektivt 
val av emografiska analogier. Att det inte går att utläsa några 
hierarkiska strukturer mellan olika individer baserat på kön 
och ålder har även anförts som stöd för detta. En mer san
nolik tolkning är kanske att döden i sig krävde vissa ritualer 
och depositioner av ben, mat och artefakter i gravarna. I första 
fasen kan det heller knappast handla om att desarmera döda 
kroppar eller att tankar på ett hinsidesliv var primära. Ett mer 
troligt scenario är att begravningen var en kollektiv praktik där 
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stora ddar av gruppen var närvarande och kollektivt depone
rade foremål i graven. Det skulle bl.a. kunna forklara varfor 
vissa 'barn begravts med föremål de aldrig kunnat använda i 
livet. Om gravskicket och de döda kropparna är kollekriva kan 
inte gravmaterialet på Ajvide användas för att spåra kroppsliga 
distinktioner eller hierarkier hos de levande. Ajvidematerialet 

"' är dock ett bra exempd som tydligt visar hur ett gravfälts med 
en till synes homogen eller heterogen struktur inte håller skott 
när den analyseras på mikronivå. 

Bland barn och hundar i Skateholm: 
en annan typ av rumslighet 

Gravarna vid Skateholm i södra Skåne utgör en av de större an
samlingarna av gravar i Nordeuropa från mesolitikum. Platsen 
är i huvudsak uppdelad i två närliggande områden, Skateholm 
I och II, där man påträffat sammantaget 87 anläggningar som 
tolkats som gravar (alla innehåller inte ben) tillsammans med 
ett par hundra anläggnhtgar och konstruktioner av boplatslik
nande karaktär. Sammantaget utgör SI och SII ett synnerligen 
omfattande och kompl= material. Grävningarna i Skateholm 
inleddes i början av 1980-talet av Lars Larsson, och har rönt 
stor>uppmärksamhet, men egentligen utan att materialets fulla 
potential utforskats på allvar. Liksom Burenhult i fallet med 
Ajvide, tänker Larsson sig att Skateholm I och II primärt var 
boplatser för en mipdre grupp j3.0o-ande och fiskande indivi
der; en tankefigur han under åren vidhållit med liten varia
tion (Larsson 1988a-b, 2004). Förutom Larssons arbeten har 
Skateholms-materialet även nyligen uppmärksammats i ett 
antal intressanta arbeten (Strassburg 2000; Roth Niemi 200 l; 
Nilsson Stul'z 2003, 2004; BäckIund 2005). Jimmy Strassburg 
är kanske den som mest utmanat den idylliska bilden av 'fa
miljeidyllen- på Skateholm'. Han menar'att Skateholm snarare 
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var en plats reserverad för shamaner, liminala och andra 'far
liga individer'. Det skulle alltså röra sig om en speciell plats 
man återkommit till under olika omgångar för att 'göra sig 
av med' obekväma döda kroppar (2000). Oavsett om vi vill 
se Skateholm som norm eller undantag är många frågor kring 
Skateholm fortfarande öppna och dess potential är långtifrån 
uttömd. Likheterna med Ajvide är påtagliga, men tyvärr är 
materialet inte lika grundligt publicerat. Materialet från Skate
holm rymmer dock flera intressanta rumsliga mönster av både 
synkron och diakron karakrär som sammantaget ger en betyd
ligt mer komplex bild av senmesolitikum i södra Skåne. 

Dateringarna av SI och SIl bygger på en kombination av 
stratigrafiska relationer, artefakttypologi och ett fåtal CI4-da
teringar. SI och SIl antas ha använts kontinuerligt eller åter
kommande under ett par tre hundra år där SIl utgör en äldre 
fas som överges till förmån för SI i takr med att vattennivån 
stiger (Larsson 1983:22). Denna hypotes styrks delvis typolo
giskr av fYndmaterialet från de bägge platserna, vilket Larsson 
tolkar som att SI och SIl är två· olika boplatser med var sitt 
gravfält (Larsson 1981:42, 1988a:69). Av gravarna på SI har 
man endast lyckats datera två gravar utifrån benrnaterialet och 
ytterligare fem med hjälp av träkol. Enligt Gob (1990:181ff), 
som sammanställt dateringarna, är de generellt sett tveksam
ma; ofra är provet för litet eller är kontexten osäker. Från Ska
teholm II finns inga gravar daterade alls men Eriksson & Liden 
(2003: 1) nämner en ny opublicerad datering aven grav från 
SIl vilken ungefärligen hamnar inom samma tidsspann som 
gravarna på SI. De kalibrerade dateringarna för gravarna på 
SI hamnar inom två grupper om fem respektive två dateringar 
(se fig. 4.). De två grupperna av dateringar ger ett maximalt 
tidsspann på 1000 år (ca 5500-4500), beräknat med 1 sigma, 
men det kan inte uteslutas att samtliga daterade gravarna trots 
kan vara mer eller mindre samtida. De dateringar som tagits 
från kulturlager och boplatsrester sträcker sig över en betydligt 
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Grav 4 (SI) 6240±85BP 

Grav 9 (SI) 6220±100BP 

Grav 11 (SI) 6290±95BP 

Grav3l (SJ) 62lO±lOBP 

Grav 43 (SQ 6180:t:lOBP 

GraV 26 (SI) 5990±lOBP 

Grav 14 (SJ) 5930±125BP 

Bopl (SJ) l030±lOBP 

Bopl (SI) lOoO±lOBP 

Bopl (SI) 6290±95BP 

Bo. (SI) 6220±70BP 

Bop! (SI) 5800:t:70BP 

Bopl (SI) 5790±lOBP 

BOpl (SI) 5640±60BP 

Bop! (SIl) 6910±lOBP 

Bop! (Sil) 6590:t70BP 

Bopl (Sil) 6380±70BP 

Bopl (Sil) 6300±100BP 

Bopl (SlI) 605O±1ODBP 

Bopl (SU) 5470±105BP 
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Fig. 4. C14datepngar från Skateholm I och Il Observera att endast grav 2 
och 37 baseras på mänskligt ben (SI) medan resterande dateringar baseras på 
kolprover (Gob 1990:181jj). Det kan påpekas att Gob filaktigt anger att grav 
2 daterats, tkt skall dock vara grav 4 (Larsson 1981:42). 

längre pmod av ca 2000 år (4000-6000 f. Kr.) och skiljer sig 
inte nämnvärt mellan 'SI och SIL Larssons tanke om att SIl 
övergavs till förmån för SI går med andra ord inte att bekräfta 
utifrån dateringarna. 
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Det tredje argumentet för en kronologisk skillnad mellan 
SI och SIl bygger på skillnad i nivå över havet. Vid övergången 
från mesolitikum till neolitikum räknar man med att vatten
nivån låg ca 5m högre än idag och då SIl ligger på ca 3 m.ö.h. 
och SI ligger på 3-5 m.ö.h. har man antagit att både SI och SIl 
med tiden har kommit att bilda varsin ö (Larsson 1988a:84). 
Problemet med denna modell är att värdena är alltför små för 
att man skall kunna dra sådana slutsatser. En strandlinjekurva 
är i sig grov på grund av den Statistiska 'bredden' hos de C-
14 värden den bygger på samtidigt som havet i sig fluktuerar 
under exempelvis stormar, ebb och flod eller pa grund av kort
variga skifrningar i väderlek (se Björk et al 2000). Sammanta
get innebär detta art Larssons bild aven dubbel övärld och de 
följder som han menar att vattennivån har hafr för kronolo
gin kan vara missvisande. Vi bör därför diskutera närmare vad 
lämningarna på Skateholm egentligen representerar. Ar det en 
plats som kontinuerligt nyttjats aven mindre grupp människor 
eller en plats en eller flera grupper återkommer till säsongvis av 
ekonomiska eller ideologiska skäl? 

Synkrona och diakrona praktiker på Skateholm 

Även om strandlinjemodellen är alltför vag för att förutsätta 
någon klar relation mellan gravarna så kan hypotesen om de 
äldsta gravarna generellt sett återfinnas i syd på de lägre ni
våerna för att sedan följa den stigande vattenlinjen mot norr 
vara värd att undersöka närmare. Eftersom C14-dateringarna 
av gravarna är alltför fa och osäkra och dessutom kan vara sam
tida, kan de tyvärr inte användas för att etablera. en horison
tell stratigrafi. Istället kan vi studera skillnader och mönster i 
gravpraktiker för att spåra rumsliga samband och utveckling. 
En genomgång av olika kroppsliga egenskaper (ålder och kön 
etc.), konstruktionsmässiga egenskaper (gravform, placering av 
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den döde) samt materiella aspekter (spridning av olika redskap, 
~enmaterial, ockra, bärnsten etc.) på SI och SH ger dock inga 
klara kluster eller mönster som i fallet med Ajvide, men styrker 
generellt sett den antagna horisontella utvecklingen. SH är lite 
för begränsat i antal gravar för att det skall gå att utläsa någon 
tydlig horisontell utveckling, men det är värt att notera ett cen-

'-. tralt beläget kluster med gravar ovanför konstrukrion 18 som 
uppvisar ovanligr höga NAT-värden (II, VIII, IV; X, XV). I 
denna serie återfinns även samtliga tre f.ill där hundar begravts 
rillsarnmans med de döda. I direkt anslutning rill detta kluster 

<"återfinns även en grupp gravar med mycket låga NAT-värden 
(V, VI, VII och III), vilket möjligtvis indikerar en annan tids

horisont 0fr BäckIund 2005). 
Till skillnad mot SIl visar dock materialet på SI upp tydli

gare tendenser rill rumsliga mönster -och skillnader. Generellt 
sett tyder det mesta på att de äldsta gravarna i stort har an
lagts i sydväst för att sedan fortsätta högre upp mot krönet 
av höjdryggen i nordöst. Exempelvis finns en tendens rill att 
gravar orienterade öst-västligt är fler i den sydvästra delen av 
SI. Liksom i Ajvide finns ett område på SI som uppvisar en 
högre grad av variabilitet än övriga gravar. En majoritet av de 
postdepositionellt manipulerade gravarna (4, 7, 13 & 28) ten

"derar även att lig"o-a runt konstruktion 1 O och dubbelgravarna 
(6, 14,41,46,47,62,63) återfinns främst i områdets sydöstra 
del. Dessa tendenser antyder att gravarna på SI grovt sett kan 
tolkas som att de följt den stigande vattennivån från sydväst 
mot nordost. Om vi accepterar hypotesen med att gravarna 
på SH generellt sett är äldre än de på SI kan möjligtvis de syd
östligr belägna gravarna 22 och 28 tänkas länka samman de 
bägge områdena. De är de enda gravarna på SI som innehåller 
föremål av horn, vilket är relativt vanligt förekommande på SH 
(BäckIund 2005). 

Det finns emellertid vissa andra rumsliga aspekter av gra
varna som går på tvärs mot denna tendens. Ett intressant för-
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hållande rör de överlappande gravar som återfinns i minst fem 
full på SI (inget på SII). Det är rimligt att tänka sig att om 
överlappningen är liten inom ett begtänsat område borde gm
varna ha varit synliga på ytan (Strassburg 2000:256; Midgley 
2005:70). Det är dock inte självklart att överlappning av gta
var kommer av att man inte varit medveten om den tidigare 
graven. Det är fullt möjligt att det även här rör sig om högst 
intentionella praktiker där man av olika skäl vill nå fYsiskt kon
takt med en tidigare grav 0fr Nilsson Smtz 2003:330). I någta 
fall har gravarna inte störts speciellt mycket (grav 1 av 2, 34 av 
35 och 57 av 56), men i fullet med grav 47 har den grävts rätt 
igenom grav 46 i vad som snarare kan tolkas som en destruktiv 
praktik. Oavsett vad som ligger bakom dessa överlappningar 
kan vi dock utnyttja informationen för att tidsmässigt relatera 
dessa gravar i förhållande till varandra. 

Det mest slående mönstret so"in återfinns både på SI och 
SIl är dock den nära rumsliga relationen mellan barn under 12 
år och de begravda hundarna 0fr Roth Niemi 2001:82). På SI 
finner vi ett speciellt kluster av gravar i syd under kulturlagret. 
Majoriteten av dessa gravar är individuella hundgravar samt 
två barngravar. Övriga hund- och barngravar finner vi i gra
vområdets östra (19, 23) respektive västra (42, 62) utkanter. 
De verkar vara medvetet liminalt placerade. Mönstret återfinns 
även på SIl där gravområdet inramas både i öst (XIX) och i 
väst (XXI) av hundbegravningar .t;nedan de individuella barn
gravarna begränsar gravområdet i syd (I) och i norr (XII och 
XIII). Inte heller här har hundar eller barn har begraVts indivi
duellt i gravklustrets centrala delar. Det är onekligen ett frap
perat mönster som ktäver en förklaring. Larsson (1990) har 
spekulerat i att vissa hundbegravningar möjligen representerar 
människor vars ktoppar på olika sätt försvunnit och därför inte 
kunnat begravas. Hunden har då fått symbolisera den avlidne. 
Strassburg är inne på liknande symboliska tankegångar, men 
tänker sig snarare att hundarna representerar shamaner eller 
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Fig. 5. Gra~arna på Skateholm I och II med begravda barn och hundar 
markerade i grått. Observera att SIl i verkligheten iir placerat cirka 150 sydöst 
om SI. Bilden är skapad i ArcGis. 

andra överskridande individer (2000:161, 213ft). Det är dock 
kanske mer intressant att ifrågasätta själva individ- och män
niskosynen hos dem som en gång brukat Skateholm, Var 'na
turliga' uppdelning av människor och djur där människan sätts 
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i centrum är ju av ganska sent datum och äger inte någon uni
versell srarus. Möjligtvis kan kopplingen mellan hundar och 
barn ge oss en fingervisning om hur det kan ha legat till. Frän 
historiska t=er och antropologiska studier känner vi fenome
net att ett barn inte alltid direkt accepteras som en fullständig 
individ och person. Fenomenet har förklarats med att de vuxna 
inte velat fasta sig alltför mycket vid avkomman innan den 
överlevt de mest kritiska sradierna .~e försra åren. I ett sådant 
perspektiv skulle man kunna förklara särbehandlingen av hun
dar och barn med att de inte är fullständiga individer i social 
mening. Detta scenario motsägs dock av att flera av barnen 
med råge passerat de kritiska stadierna. Man kan förvisso tänka 
sig att människoblivandet först uppstår vid exempelvis puber
teten och fonplanmingsförmåga (implicit giftasålder), men 
det verkar trots allt tveksamt. Ett barn äger de flesta fYsiska, 
mentala och sociala färdigheter redan vid 6-7 års ålder och att 
en tioåring inte skulle räknas som människa/individ är svår 
att acceptera (Fahlander in press). Man kan även tänka sig att 
barn och hundar generellt sett hade låg sratus och därför be
gravdes i utkanten av aktivitetsyran. Det motsäges dock av att 
dessa gravar i sig kan vara ganska 'rild medan flera vuxna be
gravts utan gravgåvor. Faktum är att en av de innehållsrikaste 
gravarna (XXI) på SIl är en hunds (Larsson 1988b:148). Att 
se hundarna som symboliska vakthundar runt området är väl 
naivt och stämmer illa med barnens liknande placeting. Snara
re kan vi kanske tänka oss att fenomenet kommer aven social 
eller metaforisk länk mellan barns till hundars kroppslighet el
ler att dess placering i döden faktiskt reflekrerar en rumslighet 
de delade i livet. 

En intressant aspekr av den rumsliga placeringen av barn 
och hundar är att det inte bara behöver röra sig om en synkron 
social distinkrion, uran att deras marginella placering frän bör
jan medvetet avgränsade området för kommande begravningar 
(och kanske även andra aktiviteter). Det skulle betyda att man 
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kände till vem och vad som låg begravet på vilket ställe (vilket 
även de överlappande gravarna implicerar). Hur kan vi annars 
tänka oss att mönstret förblivit så pass konsekvent genom åren? 
Om olika grupper oberoende av varandra nyttjat Skateholm 
för begrav-ningar måste de ha känt till, och respekterat, om
rådets gränser. Naturligtvis är det även tänkbart att hund- och 
barngravarna anlades i slutfåsen av begravningarna på Skate
holm. Det är inte orimligr, men heller intet speciellt troligr. 
Det skulle ktäva ett onormalt förhållande när det gäller avlidna 
barn och hundar (om man inte tänker sig att ett antal barn 
och hundar blev offrade för att 'fYlla kvoten). Att det saknas 
individuella barn- och hundgravar i den nordöstliga delen av 
SI kan även det tolkas som stöd för både relationen mellan SI 
och SIl (som är 'avslutad') samt för den antagna horisontella 
utvecklingen på SI. 

Både Strassburg (2000:25b) och Rom Nemi (2001:75ff, 
801f) har försökt identifiera olika mindre kluster bland gravarna 
på SI och SIl som av olika skäl skulle kunna ses som samtida. 
På SI tycker sig exempelvis Strassburg se en cirkulär ordning 
som delar upp faltet i fYra halvcirkelformade band som om
sluter konstruktion 10. Strassburg menar att dessa halvcirklar 
uppvisar en ktonologisk ordning där den innersta är äldst och 
de andra följer på varandra över tid (2000:260). Den första 
cirkeIii anser Strassburg till huvudsak bestå av l-vinnor, med
an största delen av männen placerats i den andra halvcirkeln, 
vilket kan tala för hans tanke om att gravarna representerar 
udda. individer (2000:258-259). Hypotesen om en cirkulär 
placering av gravarna på SI är onekligen tankeväckande, men 
kanske ändå inte helt rimlig. Argumentet bygger delvis på att 
konstruktion 10 är områdets centrum och atr gravcirklarna ut
gått från denna, men eftersom anläggningen överlagrar en av 
gravarna tyder det snarare på att den tillkommit i ett senare 
skede. Inte heller gravarnas orientering eller förhållande till 
varandra verkar stödja en sådan horisont. Vad gäller fördel-
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ningen av män och kvinnor finner vi dessutom att underlaget 
för en manlig och en kvinnlig serie gravar vilar på osäker grund 
då endast några f.i av de aktuella köns-bedömningarna kan an
ses vederhäftiga (Nilsson Stutz 2003:172[, 177[, 198; jfr Bäck
lund 2005). Modellen kompliceras även av de överlappande 
gravarna samt hund- och barngravarna vilka verkar följa ~gna 
kronologiska horisonter av synkron snarare än diakron n~tuj:: 
Det är naturligtvis frestande att även i detta fall försöka att dis
kutera inomkulturella förändringar i syn på döden och döda 
kroppar över ri4. Materialet från SIl är alltför begränsat för att 
det skall kunna vara meningsfullt -med en sådan analys, men 
SI uppvisar dock vissa mÖnster som kan tolkas som faser. Den. 
första fasen i sydost skulle då karakrerisetas av dubbelgravar 
samt ett högr antal individuella barn- och hundbegravningar. 
Detta kan tolkas som en ambivalent hållning rill den döda .. 
kroppen då människor rill viss del läggs i samma grop, medan 
samtliga hundar begravs för sig. Det kan tolkas både som sär
skillnad mellan raserna, men lika gärna på som en lägre grad av 
åtskillnad eftersom ingen kategori av död kropp (barn, hund 
och vuxen) är vikrigare än en annan. Gravarna ett steg högre 
upp mot nordost nedanför konstruktion lOkan även de sä"oas 
utgöra en påföljande fas. Dessa gravar utmärks framförallt av 
postdepositionella manipulationer av ben från ett antal gravar 
och några-fall av avvikande behandling av de döda, vilket skulle 
kunna antyda att den döda mänskliga kroppen 'laddas' med ett 
starkare meningsinnehåll. Manipulationerna kan tolkas. både 
som ett nära och okomplicerat rorhållande rill döden och de 
döda, men naturligtvis lika gärna på motsatsen. Generellt sett 
kan dock de postdepositionella aktiviteterna tyda på ett trau
matiskt förhållande rill tidigare döda kroppar som kräver vissa 
extra rituella handlingar. Konstruktion lOkan dock visa sig 
spela en intressant roll i detta sammanhang. Det är tänkbart 
att de postdepositionella manipulationerna har sitt ursprung 
i aktiviteterna knurna till denna konstruktions nyttjande och 
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att manipulationerna utförts betydligt senare än efter att gra
varna anla,,<>rs och kropparna förmultnat. Att konstruktionen 

, överlagrar grav 12 tyder på att den rimligtvis är anlagd senare 
. än gravarna på denna nivå. Utifrån detta perspektiv är kanske 
indelningen av de två första faserna alltför ambitiös och att de 
snarare borde slås samman till en enda. De skulle skilja sig från 
de resterande gravarna i den nordöstra delen av SI som inte ka
rakteriseras av några speciella identifierbara aspekter. Dessa två 
eller tre faser av gravläggningar på SI följer successivt på varan
dra i band längs den svaga sluttningen i SV-NO riktning. Till 

, denna diaktona horisont kan även de överlappande gravarna 
tänkas utgöra en egen senare fas eftersom de går på tvärs över 
hela gravfhltet från sydväst till nordost och ingriper i ridigare 
anlagda gravar över hela området (möjligtvis samtida med de 
andra postdepositionella manipulationerna). De överlappande 
gravarna är som tidigare närnnts ambivalenta i den meningen 
att de både kan tolkas som återkopplande till äldre gravar sam
tidigt som den nordligaste snarare måste tolkas som destruk
tivt 'dödande' av den tidigare graven/gravlagde. 

Avslutande diskussion 

Att diskutera gravarna på Skateholm och Ajvide i ett gemen
samtCsammanhang trots skillnad i tid och rum har visat sig 
intressant med tanke på likheter de uppvisar. På båda platserna 
finner vi gravar, som överlappar andra, postdepositionella ma
nipulationer av döda ktoppar i olika stadier' av upplösning, 
dubbelgravar mm. Bägge platser uppvisar även en bred va
riation i gravskick utan tydligt urskiljbara sociala kategorier 
baserat på kroppslighet eller status. Likheterna är viktiga att 
understryka eftersom de antyder att likhet även mellan sam

. tida begravninlssplatser inte nödvändigtvis behöver tyda på en 
gemensam kosmologi eller social struktur. Det finns alltid en 
möjlighet att vissa mönster liknar varandra utan att för den 
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skull dela meningsinnehåll. I fallet med Ajvide och Skateholm 
kommer troligtvis likheterna av liknande forsörjningssätt och 
en ideologi som inte skiljt på ri):Uella och profana rum snarare 
än på rituell kontinuitet. Den till synes oproblematiska rela
tionen mellan vardagliga praktiker och gravläggningar på en 
begränsad yta är intressant och visar tydligr på att varken ett 
renodlat socialt eller ett rituellt perspektiv förmår att etablera 
trovärdiga fiktioner kring livet vid dessa bägge platser. 

Det som diskussionen kring Skateholm och Ajvide kanske 
bäst belyser är dock hur svått det är att förstå och förklara andra 
typer av relationer till det Reala (döden och kroppen) än våra 
nutida uppfattningar. Både Ajvide- och Skateholmsmaterialet 
antyder snarare att den döda kroppen inte nödvändigtvis måste 
vara ett frånstötande abjekt (åtminstone inte i sitt slutstadium 
i foruttnelseprocessen), utan kan ha flera olika betydelser från 
att vara rester från en tidigare levande individ till ett relativt 
oproblematiskt benmaterial. Även döden i sig verkar ha accen
tuerats på olika sätt under olika faser. I fallet med Skateholm 
kan kanske de begravda hundarna anses tillhöra en flytande 
kategori vilkas död inte alltid behöver ritualiseras. Samma ef
fekr kan givetvis även ha gällt vissa kategorier av döda män
niskor vilka kanske inte alltid begravdes på traditionellt sätt 
när de dog. 

På ett övergripande metodologiskr plan hoppas jag emel
lertid att analyserna av Ajvide och Skateholm uppmärksam
mat potentialen och nödvändigheten i att arbeta utifrån ett 
heterogent snarare än från ett kulturhistoriskt perspekriv. Att 
mänskliga sociala kollektiv alltid i viss grad är heterogena i 
vilka uppfattningar och erfarenheter som skiljer sig mellan 
olika kategorier och grupper är snarare norm än undantag och 
dessutom ett väl känt fakrum. I den mening kulturer som sam
manhållet fenomen existerar i form aven viss grad av gemen
samt erkända institutioner, traditioner och tankesätt måste vi 
forutsätra att även dessa forändras över tid. Förändringar kan 
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ske både kumulativt i form av små förskjutningar i meningsin
nehåll, men även i form av tvära brott. Inga grupper lever hel
ler isolerat från andra, vilket framgår exempelvis både på Ajvide 
och Skateholm av rorekomsten av 'främmande' material och i 
likheter med praktiker på andra samtida platser. I detta fåll kan 
det vara mer konstruktivt att undvika förenklade rorklaringar av 
typen ackulturation eller handel och istället utforska mer kom
plexa modeller som exempelvis Homi Bhabhas (1994) tankar 
om det tredje rummets olika effekter (se Fahl~der 2007). 

De tidigare kulturhistoriska tolkningarna av materialen 
har endast kunnat ge en traditionell och ibland även stereotyp 
bild av livet vid Ajvide och Skateholm. Oavsett vilken tolk
ning man anser vara mest plausibel eller i:illtalande går det inte 
att komma ifrån att en alltför generell analys bortser från den 
intressanta variabiliteten i materialen. Genom att istället dis
kutera praktiker på miktonivå utifrån en lokal kont= har det 
visat sig möjligt att identmera generella horisontella stratigta
fler utifrån vilka det har varit möjligt att påvisa relativt stora 
skillnader i synen på döden och döda ktoppar över en, utifrån 
ett arkeologiskt perspektiv sett, relativt kort tid. Däremot är 
det osäkert om de olika faserna och klustren av gtavar kan kny
tas till Var för sig oberoende gtupper eller om det handlar om 
'inomkulturelli förändringar. Hur det än förhåller sig i denna 
frå"aa visar analyserna av Skateholm och Ajvide på ~ten av 
detaljstudier på miktonivå utan att alltför mycket generellt 
kulturhistoriskt ba"aage. 

Slutkornrnentarer 

l Det Symboliska omfattar alla vilra omskrivnin"uar och medvetandegö-
. rande av världen, exempelvis med språket eller metaforer. Den symboliska 

ordningen är kanske det som kommer närmast begrepp som kultur och 
kollektivt medvetande. Det finns dock alltid en Imaginär dimension (vilket 
kan vara av både kollektiv och individuell natur) vilken strävar efter att 
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'laga' eller skyla glapp och luckor i det Symboliska. Der Reala hos I.aca.n är 
inte att förväxla med 'verkligheten', utan representerat snarare det vi knap
past kan skönja bakom ideologiers slöjor och symboliska eller imaginära 
omskrivningar. Det Reala kan ibland uppträda som en spricka eller tom
rum i det Imaginära och Symboliska (se Fahlander 2003) . 

. 2 Ofta f6rutsättS det att 'familjen' eller släkten begraver sina döda (t "'" 
, Chrisdein 1973, HO\lby-Nielsen 1995:145), men eftersom familjebegrep
pet är minst lika varierat och komplext som hanterandec av döda, är det en 
tärnligen meningslös utgångspunkt (jfr GerstelI993:223). 
3 En intressant fråga som inställer sig är t ex om skelettet har nägot kön 
och ålder? Är de egenskaper och data dagens osteologer använder sig av 
betydelsefulla och uppmärksammade i alla lägen? Eller kan v:i utgå ifrän 
att den döda kroppen efrer en tid inte bara f6rlorar sin personlighet och 
identitet, utan även sitt kön och sin ungefarliga ålder? Detta förbällande är 
något som arkeologin borde fundera mera över när vi söker härleda sociala 
aspekter utiliån gravmaterial. 
4 Diskussionen kring AjVide är en i vissa delar omtolkning aven tidigare 
studie (Fablander 2003) och Skateholmsmaterialet diskuteras mer utförligt 
i ett annat arbete (BäckIund Blank & Fahlander 2006). 
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