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to relate, to connect and to identify themselves with the island, its landscape and its material, with axe sites and a growing
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the world and with ritualised depositions in border zones.
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Abstract
Gotlandic Stone Age Studies
– humans and animals, places and landscape. (With an English summary).
This thesis deals mainly with the Middle Neolithic period (ca. 3200-2300 BC) on the island of Gotland in the
Baltic Sea. The aim is to deepen the understanding of how the islanders related to their surroundings, to the
landscape, to places, to objects, to animals and to humans, both living and dead. The archaeological material
is studied downwards and up with a focus on practices, especially the handling and deposition of materials
and objects in graves, within sites and in the landscape. The study is comparative and the Middle Neolithic
is described in relation to the Early Neolithic and the Mesolithic period on the island.
From a long term perspective the island is presented as a region where strong continuity can be identified,
regarding both way of life and economy. In contrast, substantial changes did occur through time regarding
the islander’s conceptions of the world and of social relations. This in turn affected the way they looked upon
the landscape, different sites and animals, as well as other human beings. During the Mesolithic, the islanders
first saw it as possible to create their world, their micro-cosmos, wherever they were, and they saw themselves
as living in symbiosis with seals. With time, though, they started to relate, to connect and to identify themselves with the island, its landscape and its material, with axe sites and a growing group identity as results.
The growing group identity culminated during the Early Neolithic with a dualistic conception of the world
and with ritualised depositions in border zones.
The Middle Neolithic is presented as a period when earlier boundaries were dissolved. This concerned, for example, boundaries towards the world around the islanders and they were no longer keeping themselves to their own
sphere. At the same time individuals became socially important. It became accepted and also vital to give expression
to personal identity, which was done through objects, materials and animals. Despite this, group identity continued
to be an important part in their lives. This is most evident through the specific Pitted Ware sites, where the dead
were also treated and buried. These places were sites for ritual and social practices, situated in visible, central and
easy accessible locations, like gates in and out of the islands’ different areas. The dead were very important for the
islanders. In the beginning of MN B they started to adopt aspects from the Battle Axe culture, but they never embraced Battle Axe grave customs. Instead they held on to the Pitted Ware way of dealing with the dead and buried,
and to the Pitted Ware sites, through the whole period, with large burial grounds as a result.
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Nu är boken färdig och jag vill rikta ett varmt tack
till alla som har stöttat och hjälpt mig på en mängd
olika sätt längs vägen. Först och främst vill jag tacka
min handledare Anders Carlsson. Varmt tack för
dina alltid snabba svar och genomläsningar, för all
tid du lagt ner, för dina råd, din klarsyn och ditt
raka sätt och för att du alltid varit så positiv! Utan
dig hade det aldrig blivit någon bok, så är det bara.
Jag vill också tacka professor Anders Andrén för att
du med stort intresse och noggrannhet läst igenom
hela mitt slutmanus och bidragit med många viktiga synpunkter. Jag är rädd att jag inte hann ta hänsyn till och arbeta in dem alla i texten, men jag har
tagit dem till mig, tack! Tack till Lisa Hellsing, min
tidigare kollega och min vän, som läst delar av slutmanuset och som med sin skarpa blick bidragit till
att förbättra både språket och förståelsen av texten.
Jag vill också tacka min syster, Monica Törnblom,
för att du med stort intresse och en positiv inställning tagit dig igenom och korrekturläst hela mitt
slutmanus. Ni har alla bidragit till att göra boken
bättre! Tack till min vän Daniel Wallin som tagit
sig tid och varit ett stort stöd i slutfasen, när jag väl
hade klivit ur den arkeologiska delen av arbetet, och
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manus, texter och bilder till en bok.
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forskarutbildningen. Hon var också den som vägledde mig till att inte bara studera gravarna utan
också ta till mig annat material och hon har på så
vis bidragit väsentligt till hur avhandlingen till slut
tog form. Under åren kände jag alltid att du trodde
på mig, vilket har kommit att betyda mycket. Jag
vill också tacka Inger Österholm, som var min biträdande handledare de första åren. Det var Inger som
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gav mig en första känsla för det gotländska landskapet, dels genom att ge mig möjligheten att vistas en
tid på Stora Karlsö, dels genom att ta med mig på
en egen exkursion där vi tillsammans tittade på de
gropkeramiska platserna utmed nordvästkusten och
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jag alltid kommer att bära med mig. Tack också för
ditt stöd. Det är en sorg att du inte längre finns med
oss.
Jag vill tacka all personal och alla kollegor vid
institutionen för arkeologi och antikens kultur vid
Stockholms universitet. Speciellt under de år jag
hade en egen arbetsplats på institutionen och deltog
aktivt i forskarseminariet bidrog ni alla på ett värdefullt sätt till mina forskarstudier. Tack till Anna
Arnberg, Sophie Bergerbrant, Ulf Fransson, Alex
Gill, Kim von Hackwitz, Anne Monikander, Lena
Berg Nilsson, Niklas Stenbäck, Eva Stensköld, Annica Sterner, Marie Svedin, Tove Stjärna, Li Winter
och alla andra. Jag vill även tacka Lisa Hellsing för
praktisk hjälp och tack Gertrud Nordberg för din
värme och alla samtal. Tack också Ludvig PapmehlDufay och Åsa M. Larsson. Tack Fredrik Hallgren
för att du delat med dig av din kunskap, särskilt om
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personer har delat med sig av sina bilder, av kartor
och/eller fotografier och därmed underlättat mitt
arbete. Tack Anna Arnberg och Patrik Nordström.
Tack också Mats Nihlén för att du delat med dig av
dina fotografier av John Nihlén. Tack till er som gett
mig råd, tips och hjälp gällande bilder och kartor,
tack Tuva, Mattias, Lisa, Monica och Mathias samt
Anita. Ett varmt tack vill jag också rikta till Charlie
Mulcare för att du snabbt och smidigt på kort varsel
ställt upp och språkgranskat både mitt abstract och
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min summary, och tack till Alison Klevnäs för tipset.
Gotland har varit en viktig plats under min forsk
arutbildningstid och som körkortslös vill jag rikta
ett stort tack till er som hjälpt mig att ta mig runt
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Parallellt med mina forskarstudier har arkeologiska utgrävningar varit en del av mitt liv. Vissa
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glömma. Utgrävningarna har gett mig en fördjupad
förståelse för både stenåldern och det arkeologiska
materialet. Jag har även fått vänner för livet. Tack
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åren. Jag vill också tacka alla mina vänner som intresserat sig och peppat mig längs vägen. Framför
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tack för alla samtal, för ditt stöd och för att du alltid
finns där. Min pappa, Lennart John Emil Andersson, det går inte en dag utan att jag tänker på dig.
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stöd under arbetets gång. Jag vill för detta rikta
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Kapitel 1

1. Avstamp

Det är två aspekter som under åren har kommit att
forma mitt arbete om Gotlands mellanneolitikum,
en tidsperiod som varade ungefär 3200-2300 f.Kr.
Den första aspekten är den som en gång väckte mitt
intresse för just denna tidsperiod och för just denna
region. Det jag syftar på är öns välbevarade gravmaterial. Gravarna har alltid lett mig tillbaka till
kärnan i mitt arbete; till viljan att förstå de människor som här blivit begravda, att vidga förståelsen
för deras liv och för deras syn på den värld de levde i.
När jag inledningsvis fördjupade mig i gravmaterialet började jag i allt högre utsträckning fundera
kring hur gravarna tidigare hade tolkats. Det handlade inte enbart om specifika detaljer, utan även om
en betydligt mer grundläggande aspekt än så, nämligen om synen på dåtidens människor. Jag kom att
vidga mitt material och jag tittade närmare på tolkningar av den gropkeramiska kulturen som helhet,
vilket är den kultur som det mellanneolitiska materialet på Gotland generellt har tillskrivits. Genom
detta ställdes jag inför en del synsätt jag kände mig
tveksam till.
Det var i samband med min genomgång av tidigare forskning som jag tyckte att vissa tolkningar
var betydligt mer accepterade än andra. Jag började
därför fundera över varför det var så. Det är denna
aspekt som mer än något annat har kommit att leda
mig bort från den bok jag en gång avsåg att skriva
till den bok ni nu håller i er hand.

1.1 Med gravarna som
utgångspunkt
Det är nu många år sedan jag först började intressera
mig för de mellanneolitiska lämningarna på Got-

land (Andersson 1997, 1998). Det var gravmaterialet
som först hamnade i mitt blickfång och då, liksom
nu, är det gravarna som fängslar mig allra mest. De
förefaller erbjuda oräkneliga möjligheter till förståelse för den tid då de anlades. När de betraktas synes
dåtidens människor nära. I en grav, grav 7 från Ire i
Hangvar sn, som jag ofta har återkommit till, har en
man i 30-40 års ålder begravts tillsammans med ett
2,5-3 år gammalt barn (Janzon 1974:282f). Mannen
och barnet har båda lagts på sidan och de ligger nära
och vända mot varandra (fig. 1.1). Hos mig väcker
denna grav en tidlös känsla av medmänsklighet,
kärlek och sorg.

Figur 1.1. Grav 7 i Ire, Hangvar sn. De avlidna har till synes placerats
omsorgsfullt i graven, där de lagts tätt samman och vända emot varandra. Mannens ena hand har placerats över barnets knän. Denna
grav, liksom många andra av Gotlands mellanneolitiska gravar, ger
en närmast tidlös känsla av medmänsklighet, kärlek och sorg. Foto
G. Arwidsson. Ur Janzon 1974:41.
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Vidgas vyn framträder dock något som kan
tyckas vara raka motsatsen till den omsorg mannen
och barnet behandlats med (fig. 1.2). Snett nedanför,
i direkt anslutning till dem, har ytterligare en per-

Figur 1.2. Planritning över grav 7 i Ire, Hangvar sn. På denna ritning
syns förutom mannen och barnet i figur 1.1, även det tredje skelett
som vid utgrävningarna bedömdes tillhöra graven. Detta tredje
skelett visade sig sakna kranium, något som är ett återkommande
fenomen i öns mellanneolitiska gravar. Ur Janzon 1974:283.

son gravlagts och denne person, en 50-60 år gammal man, saknar huvud (Janzon 1974:282f). Inom
vissa samhällen skulle detta kunna ses som att såväl graven som den döde skändats. Från historisk
tid finns det gravar där de begravdas huvuden har
hittats skilda från kroppen, vilket i dessa sammanhang har varit ett tecken på att de gravlagda blivit
avrättade (Fendin 2008). I andra samhällen skulle
detta däremot kunna vara ett uttryck för vördnad
inför de döda och för sina förfäder (t.ex. Burenhult
1997a:174; Fahlander 2009, 2010).
Det mellanneolitiska gravmaterialet är med an-
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dra ord mångfacetterat och mångbottnat. Det ger
uttryck för både allmänmänskliga och kulturspecifika företeelser. Företeelser som väcker frågor och
som torde kunna ge inblickar i de dåtida människornas föreställningar om varandra, om liv och död.
Min utgångspunkt för detta arbete har varit viljan
att sätta fokus på de människor, som på de gropkeramiska platserna utmed den gotländska kusten
blev begravda eller deltog i hanterandet av de döda.
Målsättningen har varit att försöka fördjupa förståelsen för deras liv och föreställningar. Jag har velat
öka förståelsen för hur de uppfattade och såg på den
värld, de platser och det landskap de levde i, för hur
de såg på ting och djur i deras omgivning samt för
hur de förhöll sig till andra människor, såväl levande
som döda.
Efter en närmare genomgång av det gotländska
mellanneolitiska gravmaterialet insåg jag att det är
förhållandevis vanligt att skeletten saknar kroppsdelar och att denna frånvaro dessutom inbegriper
långt mer än enbart kranier. Ibland finns det t.o.m.
endast enstaka skelettdelar i de nedgrävningar vilka
tolkats som gravar (Andersson 2004). Jag kom till
insikt om att hanterandet av de dödas ben hade varit en utbredd praktik och att detta var något som
i litteraturen i hög grad tonats ned till förmån för
de hela skeletten. Det stod klart för mig att en förnyad genomgång av äldre arkiv- och rapportmaterial
skulle kunna ge nya intressanta resultat. På så vis
kom detta att bli startskottet för mitt arbete med
andra materialkategorier och för min vilja att ta ett
nytt helhetsgrepp om det mellanneolitiska Gotland.

1.2 Mot en holistisk omtolkning
Vad är det som motiverar en ny genomgång av sedan
tidigare kända lämningar på Gotland? Det finns redan ett flertal doktorsavhandlingar som har behandlat och sammanställt stenåldersmaterialet på ön. Hit
hör Nils Lithbergs från 1914 och John Nihléns från
1927. 1974 utkom Gunborg O. Janzons doktorsavhandling om de mellanneolitiska gravarna, vilken
följdes av Inger Österholms studie av bosättningsmönstret under stenåldern från 1989.
Behövs det ytterligare en doktorsavhandling av
denna typ? Är det inte nya utgrävningar, mer detaljerade analyser, nya dateringar och inte minst nya
frågor som behövs? En följd av mer riktade studier är
dock att de sällan ändrar helhetsbilden av en period.
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De fogas istället in i en befintlig bild, vilket innebär
ett accepterande av tidigare synsätt på aspekter som
inte berörs av den egentliga studien. Det var här jag
stötte på två olika slags problem.
Det ena problemet var att det inte fanns någon
enhetlig syn på företeelser vilka jag uppfattade som
viktiga för min förståelse av gravmaterialet. Istället
ställdes jag inför förespråkare för diametralt olika
och oförenliga åsikter. Ett exempel är vilken betydelse de platser hade där de döda begravdes och hanterades.
Å ena sidan finns det forskare som har argumenterat för att dessa, vid kusten belägna, lokaler
med gravar var de platser där dåtidens människor
levde sina liv, att det var deras boplatser (t.ex. Stjerna 1911; Nihlén 1927; Stenberger 1964; Österholm
1989; Knutsson 1995; Å. M. Larsson 2009). De
andra fynd och lokaler som är kända, bl.a. från inlandet, har inte omnämnts, de har uppfattats som
lämningar av tillfälligare karaktär eller så har de
förts till en mycket tidig, alternativt mycket sen, del
av mellanneolitikum. I det sistnämnda fallet har de
tolkats som en del i en förändringsprocess där inlandet avfolkades respektive befolkades (Österholm
1989).
Å andra sidan finns det forskare som har lagt stor
vikt vid andra typer av lokaler och fynd och tolkat
dessa som belägg för att människorna bodde både i
inlandet och vid kusten (Carlsson 1987, 1991, 1998)
alternativt att det var i inlandet som de bodde permanent (Lithberg 1914; Bägerfeldt 1992). Platserna
med gravar vid kusten har tolkats på andra sätt, t.ex.
som fiskelägen (Lithberg 1914), exklusiva samlingsplatser (Bägerfeldt 1992), rituella centra (Carlsson
1998) eller som farliga, liminala platser använda i
samband med t.ex. begravningar (Gill 2003).
Detta väcker onekligen en mängd frågor om allt
från hur det kan komma sig att tolkningarna skiljer
sig så kraftigt åt, till hur relationen mellan platserna
med gravar utmed kusten ska förstås i relation till
andra lokaler och fynd från t.ex. inlandet. Att de bilder av dåtiden som målats upp skiljer sig diametralt
från varandra, och då inte bara avseende denna fråga, är inte heller något som endast kan härledas till
de senaste decenniernas forskning. Denna polemik
fanns inom den gotländska stenåldersforskningen
redan för hundra år sedan (se Stjerna 1911; Lithberg
1914; kap. 2).
Det andra problemet var den tveksamhet jag
kände inför den generella bilden av de neolitiska
kulturerna. Det mellanneolitiska materialet på Got-

land har vanligen klassificerats som tillhörande den
gropkeramiska kulturen. Hur den gropkeramiska
kulturen i stort har betraktats har starkt bidragit till
hur det gotländska materialet har tolkats. Synen på
den gropkeramiska kulturen har i sin tur i hög grad
formats i relation till tolkningen av två andra neolitiska kulturer: trattbägarkultur och stridsyxekultur
(eller båtyxekultur som den också kallas). Den generella bilden av dessa tre kulturer etablerades tidigt
(t.ex. Stjerna 1911), och med tiden har grundinställningen till dem blivit förhållandevis cementerad (se
Malmer 2002).
Trattbägarkulturens och stridsyxekulturens
människor uppfattades tidigt som jordbrukare.
Den gropkeramiska kulturens människor fick däremot epitetet jägare och samlare, och de sågs som en
kvarvarande ursprunglig befolkning. Det framhölls
att de hade levt på liknande sätt ända sedan paleolitikum eller mesolitikum. De ansågs ha bott vid
kusten i vad som benämndes som flockar. Mer eller
mindre uttalat fanns en uppfattning om dem som
statiska och oförmögna till förändring, och de skildrades som fredliga (t.ex. Stjerna 1911; Nihlén 1927;
Malmer 1975:108; jfr Olsen 2003). Att de gärna importerade material från andra kulturer, men utan att
själva i grunden förändras, var något som betonades
(t.ex. Stjerna 1911; Malmer 1973). De folk som trattbägarkulturen och stridsyxekulturen representerade
ansågs däremot ha haft förmågan att förändras. Det
framhölls att de hade levt i en särbebyggelse och att
de därför hade haft en högre organisation. De ska
också ha haft vapen och ett behov av att försvara
sitt ägande. Att det var dessa jordbrukande folk som
hade utvecklats vidare till den befolkning vi är idag
var också något som betonades (t.ex. Stjerna 1911;
Malmer 1975:108, 119).
Att kritisera detta synsätt kan tyckas som att slå
in redan öppna dörrar, men det är viktigt att känna
till att det är utifrån denna människosyn som bilden
av den gropkeramiska kulturen en gång växte fram.
En hel del har förändrats sedan dess i den processuella och postprocessuella arkeologins fotspår. Ett
hänvisande till olika folks förmågor var en förklaringsmodell som övergavs och istället framhölls till
en början yttre ekologiska och klimatologiska förhållanden som det allra viktigaste. Förändrade yttre
förhållanden ansågs ha tvingat fram förändringar i
ekonomi och levnadssätt, vilket i sin tur framhölls
som orsaken till materiella, identitetsmässiga, sociala, ideologiska och rituella skillnader (t.ex. Wyszomirska/Werbart 1984, 1999; Österholm 1989;
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S. Österholm 2008). Med tiden har det emellertid
kommit att läggas allt större vikt vid sociala och
ideologiska skillnader och förändringar, där framför allt relationer, kontakter och nätverk har lyfts
fram som betydelsefulla (se t.ex. Bägerfeldt 1992;
Åkerlund 1996; Carlsson 1998; Nordquist 2001;
Strinnholm 2001; M. Andersson 2003; Gill 2003;
Stenbäck 2003; Sundström 2003; M. Larsson 2006,
2012; Edenmo 2008; Hallgren 2008; Å. M. Larsson
2009).
Synen på människor med olika ekonomi har alltså förändrats. Detta gäller likaså åsikterna om varför
människor har haft olika ekonomi. Det har även diskuterats hur stor försörjningsmässig betydelse det tidiga jordbruket hade. Det finns t.o.m. forskare som
har resonerat kring hur stora ekonomiska skillnader
det egentligen var mellan de olika neolitiska kulturerna. Som alternativ har det betonats att jordbruket
var viktigt på andra plan; att det var viktigt mentalt, identitetsmässigt, socialt, ideologiskt och/eller
rituellt för vissa kulturer. På samma sätt har jakten
och fisket lyfts fram som viktigt mentalt, identitetsmässigt, socialt, ideologiskt och/eller rituellt för andra. Dessutom har källäget, genom nya material och
analyser, förändrats med tiden. Trots detta har den
tidigt etablerade synen på de tre kulturerna fortsatt
att sätta sin prägel på forskningen.
Den gropkeramiska kulturen förknippas fortfarande på ett eller annat sätt med jakt och fiske, medan trattbägarkulturen och stridsyxekulturen associeras med jordbruk och jordbrukets produkter samt
praktiker (se t.ex. Knutsson 1995; Welinder 1998,
2009:187; Nordquist 2001; Malmer 2002; Eriksson 2003; Sundström 2003; Papmehl-Dufay 2006;
Linderholm m.fl. 2008; Å. M. Larsson 2009; Fornander 2011a; Skoglund m.fl. 2012). Men inte bara
det. Många delar av den bild som skapades under
tidigt 1900-tal finns kvar och väcks till liv då och
då. Detta gäller t.ex. uppfattningen om den gropkeramiska kulturen som motsvarande ett eget folk,
som ska ha varit inte bara ekonomiskt utan också
genetiskt skilda från trattbägarkulturens och stridsyxekulturens människor. En del forskare har även
på senare år argumenterat för att den gropkeramiska
kulturen antingen utgjorde en ursprungsbefolkning
som trängdes undan (t.ex. Björck 2012) eller att de
hade ett annat ursprung (t.ex. Ahlström 1997; jfr
Stenberger 1964), och de förknippas med männi
skor norr- eller österut (t.ex. Linderholm m.fl. 2008;
Skoglund m.fl. 2012). Detta är ett synsätt som hållits vid liv bl.a. genom hänvisningar till kulturdua-
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lism, där bilden av jägare och samlare som levt sida
vid sida med jordbrukare målats upp (t.ex. Lindqvist
& Possnert 1997; Björck 2003, 2007, 2012; Linderholm m.fl. 2008; Skoglund m.fl. 2012).
Det är också påtagligt hur företeelser som inte
anses passa in i gropkeramiska sammanhang fortfarande ofta tolkas som importerade. Ting som
t.ex. spånpilspetsar och dubbeleggade stridsyxor
sågs under det tidiga 1900-talet som importerade
utifrån synen på dessa ting som vapen och på den
gropkeramiska kulturens människor som fredliga
(Stjerna 1911). Föremålen sågs alltså som tillhörande andra kulturer, trots deras förekomst inom
gropkeramiska kontexter. På senare år går det att
se en liknande diskussion gällande andra föremål,
som båtyxor (t.ex. Nordqvist 1997:167; Österholm
1997a:481; Martinsson-Wallin m.fl. 2011). Även
de boskapsben som påträffats i slutna kontexter
på gropkeramiska platser, och som alltså med säkerhet är från mellanneolitikum, har tolkats som
importerade. Detta har förts fram som ett led i
en argumentation mot att jordbruk överhuvudtaget skulle ha bedrivits på Gotland under perioden (Eriksson 2003:29f). Trattbägarkulturens
människor skildrades däremot som boskapsskötare redan långt innan säkra, till tidigneolitikum
knutna eller daterade, ben från boskapsdjur hade
identifierats (se t.ex. Österholm 1993).
Aspekter och ord som enkelt, okomplicerat och
oavsiktligt är också återkommande i tolkningar
av den gropkeramiska kulturens människor och
deras handlingar. Hit hör t.ex. gravskicket, vilket ofta skildrats som enkelt och tolkats som utan
regler (t.ex. Tilley 1989; Knutsson 1995; Burenhult 1997a; Nordquist 2001:159ff; M. Andersson
2003:252). Här har resultaten från Ajvide haft betydelse, då det på denna plats inte har kunnat urskiljas något samband mellan hur individerna blivit begravda och deras kön respektive ålder (t.ex.
Burenhult 1997a:176; Fahlander 2003, 2012). Få
har arbetat vidare med de intressanta skillnader
mellan olika lokaler, och mönster inom lokalerna,
som Janzon iakttog då hon studerade gravar från
flera av öns platser på 1970-talet (Janzon 1974;
se dock Andersson 1997, 2002; Wallin 2010a). I
skarp kontrast till detta kan nämnas att stridsyxekulturens gravskick har uppfattats som styrt
av strikta regleringar och föreställningar (t.ex.
Malmer 1962, 1975, 2002; Knutsson 1995; Å. M.
Larsson 2009). Det är en bild av två motsatta,
helt oförenliga gravskick som målats upp (t.ex.
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Figur 1.3. Detalj ur målning som framställts för att illustrera vårvinterfiske under tidigneolitikum. Den ensamliggande gården och den
omgivande miljön är ett tydligt exempel på hur trattbägarkulturen,
och tidiga jordbrukare överlag, har begripliggjorts och gestaltats i
tidigare forskning. Ur Welinder 1998:59.

Figur 1.4. Rekonstruktion av den mellanneolitiska lokalen Fräkenrönningen i Gästrikland, ritad av Pia Larsson. Denna bild illustrerar på ett
tydligt sätt hur den gropkeramiska kulturen, och jägare och samlare
överlag, har begripliggjorts och gestaltats i tidigare forskning. Ur
Björck 1998:67, figur 65.

Knutsson 1995), trots att det faktiskt finns stora
likheter mellan gropkeramiska gravar och stridsyxegravar (se Gill 2003; von Hackwitz 2009).
En annan aspekt för tankarna tillbaka till den
tidiga diskussionen om att människor bodde i
flockar på boplatser alternativt i en särbebyggelse
och det är att det ofta än idag talas om trattbägarkulturens hus och gårdar, men om den gropkeramiska kulturens hyddor och byar (t.ex. Österholm 1989; Knutsson 1995; Hallgren 2008; von
Hackwitz 2009:17f) (fig. 1.3 och 1.4). Att det är
på platser där jordbruk bedrivits som mesulahus
finns, medan det på platser för jakt och fiske förekommer runda till ovala mindre byggnader har
också förts fram (t.ex. Björck 2012; om kommentar kring detta synsätt se Welinder 2009:161ff).
Det förefaller också som att det är mer accepterat
att tala om makt, ägande och prestige i relation
till trattbägarkulturen och stridsyxekulturen,
medan det avseende den gropkeramiska kulturen
är vanligare med diskussioner om kollektivitet
och jämlikhet (se t.ex. Knutsson 1995; Nordquist
2001; M. Andersson 2003; Sundström 2003;
Edenmo 2008; Å. M. Larsson 2009).
Jag tycker mig i den generella bilden av de tre
neolitiska kulturerna se en tendens till hur en stereotyp bild av människor med olika ekonomi, med
en åtskillnad mellan vi och de andra, mer eller mindre medvetet och i olika hög grad reproduceras. Det
finns därför ett behov av att försöka reda ut vad i
dessa äldre idéer som fortfarande äger relevans och

vad som faktiskt inte längre gör det, samt att undersöka om det finns andra sätt att begripliggöra det
arkeologiska materialet på.
Ett annat argument för en ny syntetiserande
studie är att såväl nya utgrävningsresultat som nya
naturvetenskapliga analysresultat har tillkommit
sedan Inger Österholm slutförde sitt avhandlingsarbete i slutet av 1980-talet. Det handlar om resultat som ännu inte fogats in i den stora bilden
av Gotlands stenålder. Hit hör bl.a. de fortsatta
utgrävningarna vid Ajvide (t.ex. Norderäng 2001,
2002, 2003, 2004, 2006a, 2006b, 2007a, 2008a,
2009, 2010), nya undersökningar vid Hemmor
(t.ex. Wallin & Martinsson-Wallin 1996; Hedemark m.fl. 2000; Samuelsson & Ytterberg 2002,
2003) och nya studier i relation till megalitgravarna i Tofta (Wallin 2010b; Wallin & Wehlin
2010). Även nya 14C-analyser samt även såväl isotop- som DNA-analyser har utförts (t.ex. Lidén
1995; Lindqvist & Possnert 1997; Samuelsson &
Ytterberg 2002, 2003; Eriksson 2003; Rundqvist
m.fl. 2004; Linderholm m.fl. 2008; Norderäng
2008b; Skoglund m.fl. 2012).
Det föreligger sammanfattningsvis ett flertal skäl till varför jag anser att en ny analys och
omtolkning av öns mellanneolitiska material är
motiverad. Det är också tydligt att tolkningarna
av mellanneolitikum på Gotland starkt har påverkats av hur de neolitiska kulturerna skildrats,
bl.a. i relation till äldre tider. För att kunna fördjupa förståelsen för mellanneolitikum krävs där-
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för en ingående studie även av såväl tidigneolitikum som mesolitikum.

1.3 Helhet och hybriditet
Min tveksamhet inför hur stenåldern på Gotland,
och då framför allt den gropkeramiska kulturen,
betraktats var en av orsakerna till att jag beslutade
mig för att göra en ny genomgång av kända lämningar på ön. Jag har emellertid också velat finna
ett annat sätt att närma mig materialet på, ett annat
perspektiv och ett annat teoretiskt förhållningssätt
till framför allt kultur och förändring. Min väg fram
till detta har gått via funderingar kring hur det kan
komma sig att den bild som tidigt skapades av de tre
neolitiska kulturerna har fortsatt att sätta sin prägel
på forskningen ända fram till idag.

Uppifrån och ner eller nerifrån och upp?
1969 skrev Mats P. Malmer att homogeniteten hos
de fyndkomplex vilka skildrats som kulturer ofta
har överdrivits (Malmer 1969:101). Fyrtio år senare
skrev Åsa M. Larsson att det bakom den generella
beskrivningen av de neolitiska kulturerna finns en
betydligt mer komplex situation (Å. M. Larsson
2009:15). Att den övergripande bild vi har av gropkeramisk kultur och stridsyxekultur i hög grad är
ett hopplock av företeelser från olika regioner, har
lyfts fram av Kim von Hackwitz (2009:21). Är målsättningen att fånga stora historiska svep är generaliseringar alltid ett måste. Problemet förefaller därför snarare vara att den generella bilden har använts
för att diskutera och förstå enskilda platser, företeelser och fyndkategorier. Anders Strinnholm (2001)
belyste detta då han framhöll att även om fårben är
mer regel än undantag på gropkeramiska platser så
kommer de att fortsätta att betraktas som anomalier
så länge gropkeramikerna i sig betraktas som jägare
och samlare. Detta skulle kunna beskrivas som ett
uppifrån och ner-perspektiv, ett perspektiv jag menar har varit utbrett inom neolitisk forskning.
Sannolikt är det p.g.a. detta perspektiv som det
föreligger en uppsjö av diskussioner kring hur olika
material, ting och platser ska definieras, d.v.s. om de
tillhör den ena eller andra kulturen. Medan Stjerna
(1911) och Nihlén (1927) såg det gotländska mellanneolitiska materialet som tillhörande boplatskulturen (som senare fick namnet gropkeramisk kul-
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tur), menade Lithberg (1914) att det skulle ses som
submegalitiskt (relaterat till trattbägarkulturen) (se
kap. 2). Nihlén (1927) menade också att den tidigneolitiska keramiken på Gotland skulle förstås som
boplatskeramik (gropkeramik), en definition som på
nytt har förespråkats men då för östra Mellansve
riges del (Björck 2012; för ett annat synsätt se Hallgren 2008). En liknande diskussion finns avseende
västra och sydligaste Sverige gällande om material
och platser ska attribueras den gropkeramiska kulturen eller inte (t.ex. Edenmo m.fl. 1997; Strinnholm
2001; M. Larsson 2006, 2012; Å. M. Larsson 2009).
Det finns dessutom många exempel på att varken
platser eller ting alltid är helt enkla att föra till en
av de tre kulturerna (t.ex. Edenmo m.fl. 1997:198ff;
Strinnholm 2001:115; Papmehl-Dufay 2006:39; jmf
Malmer 1969:101).
Istället för att försöka förstå varför materialet
ser ut som det gör, finns det en tendens till att diskussionerna fastnar kring frågan hur materialet ska
definieras. Det förefaller finnas ett bakomliggande
antagande om att många frågor skulle besvaras om
materialet bara kunde definieras på rätt sätt. När
sedan materialet definierats, som när t.ex. det gotländska mellanneolitiska materialet definierats som
gropkeramiskt, har sedan den övergripande synen på
respektive kultur i många fall haft avgörande betydelse för hur allt från enstaka ting till större strukturer tolkats. Det finns med andra ord exempel på att
exakt likadana föremål eller företeelser tolkats olika
beroende på vilken kultur de attribuerats till. Yxor
i de gropkeramiska gravarna har t.ex. tolkats som
personliga tillhörigheter, medan yxor i stridsyxegravarna skildrats som symboler för viljan att bemästra
naturen (Knutsson 1995:197f). Ett annat exempel är
stolphål i nära anslutning till gravar, vilka i gropkeramiska sammanhang uppfattats som boplatsrester,
medan de i stridsyxekontexter tolkats som spår efter
gravöverbyggnader (t.ex. Knutsson 1995:187, 190f).
En annan följd av detta uppifrån och ner-perspektiv är att de lämningar som inte går att attribuera till den ena eller andra kulturen riskerar att
lämnas utanför studier av olika slag. Det kan handla
om, till en specifik period daterade, anläggningar
och/eller fyndförande lager med t.ex. slagen flinta
och djurben, eller om till en specifik kultur svårattribuerade fynd av yxor och keramikskärvor. Dessa
lämningar blir lite som en kultur för sig och ibland
har de t.o.m. kommit att tolkas så. Ett exempel från
Gotland är att det där finns platser av två olika slag
som har daterats till tidigneolitikum; dels förekom-
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mer till trattbägarkulturen lättattribuerade lokaler
med bl.a. trattbägarkeramik och tamdjursben, dels
finns lokaler med mer anonymt material i form av
slagen sten och djurben där både tamdjursben och
keramik saknas. Detta har föreslagits kunna vara ett
resultat av en kulturdualism, där vissa människor
fortsatte att leva på samma vis som under mesolitikum och att dessa grupper existerade på ön parallellt med trattbägarkulturen under tidigneolitikum
(Lindqvist & Possnert 1997:36). Det allra vanligaste
är emellertid att denna typ av fynd och lämningar
inte tas upp till behandling överhuvudtaget.
Som en reaktion mot detta har jag valt att försöka tillämpa ett nerifrån och upp-perspektiv. Jag har
därför beslutat mig för att inte på förhand rikta in
min studie på den gropkeramiska kulturen på Gotland. Det handlar, precis som Charlotte Damm argumenterade för redan 1991, om att gå från studiet
av arkeologiska kulturer till en studie av den materiella kulturen. För min del har det handlat om att
istället för att se t.ex. skärvor av trattbägarkeramik
som representanter för en trattbägarboplats, se dem
som ett resultat av att människor deponerat keramik
på platsen under tidigneolitikum. Istället för att se
t.ex. en enda grav eller samtliga gravar på ön som
representanter för det gropkeramiska gravskicket
vill jag närma mig gravarna i syfte att försöka sätta
mig in i hur människor under mellanneolitikum
på olika platser och vid skilda tillfällen behandlade
sina döda. Jag har valt denna arbetsmetod dels för
att inte bli alltför styrd av generella idéer om kulturerna i sig, dels för att inte fastna i diskussioner
om vad som ska betraktas som t.ex. gropkeramiska
lämningar. Jag har således vid sidan av traditionellt
gropkeramiskt material även kunnat ta med både
material som vanligen tillskrivs stridsyxekultur och
material som inte kunnat kulturbestämmas i studien. Jag har valt att rikta in mig på att vidga förståelsen för de människor som levde på Gotland under mellanneolitikum. I det ingår sedan att försöka
förstå vad såväl gropkeramik som båtyxor hade för
betydelse just där och just då.

Arkeologiskt och antropologiskt
kulturbegrepp
En annan orsak till att den bild som skapades för
hundra år sedan fortfarande påverkar förhållningssättet till neolitikum menar jag kan vara att när den

kulturhistoriska arkeologin på allvar började kritiseras var det inte synen på de tre kulturerna som
ifrågasattes, utan själva kulturbegreppet. Tidigare
hade materiella lämningar, vilka återkommande
uppträdde tillsammans, uppfattats som spår efter en
kultur i bemärkelsen ett folk (Childe 1929), något
det emellertid skulle komma att protesteras emot.
Vad som skedde var dock att det hölls fast vid kulturerna i sig, även om det nu framhölls att det rörde
sig om kulturer i arkeologisk bemärkelse (t.ex. Malmer 1967; Löfstrand 1974). Dessutom passade den
attribuering till olika ekonomier som kulturerna
hade väl in i den processuella förklaringsmodellen.
Det hölls således fast vid de neolitiska kulturerna
som operativa begrepp, men det betonades att kulturerna i sig inte motsvarade raser, folk, stammar
eller språkgrupper (Clarke 1968:13).
Det är som arkeologiska kulturer de tre neolitiska
kulturerna allt sedan dess har fortsatt att figurera i
den arkeologiska litteraturen och diskussionerna
kring kulturbegreppet har varit intensiva. Åsikterna
går vitt isär och argument har förts fram för att kulturerna ska förstås som allt från olika etniska grupper
(Tilley 1982; Hallgren 1996; Å. M. Larsson 2009),
kulturer (Papmehl-Dufay 2006; Hallgren 2008) eller genetiska grupper (Malmström m.fl. 2008; Björck
2012; Skoglund m.fl. 2012) till olika sätt att leva
(Edenmo 2008), olika livsstilar (Welinder 1998) eller traditioner (Nordquist 2001; M. Andersson 2003),
alternativt att de motsvarar olika ideologier (Carlsson
1998; M. Larsson 2006). Medan en del menar att det
rör sig om grupper med olika ursprung (t.ex. Ahlström 1997; Linderholm m.fl. 2008; Björck 2012;
Skoglund m.fl. 2012), har andra framhållit att de utvecklades ur varandra. Det har exempelvis framhållits att det var förändringar inom trattbägarkulturen
som ledde till gropkeramisk kultur (t.ex. Welinder
1973; Browall 1991; Carlsson 1998; Gill 2003; Å. M.
Larsson 2009) och att det sedan var grupper inom
den gropkeramiska kulturen som bröt sig ut för att
anamma ett annat sätt att leva och/eller identifiera
sig, vilket tagit sig uttryck i form av stridsyxekultur
(t.ex. Gill 2003; Edenmo 2008; Å. M. Larsson 2009).
Därtill finns forskare som har argumenterat för att
kulturerna inte alls ska förstås som motsvarande olika
grupper, utan istället som olika aspekter eller handlingssfärer inom ett och samma samhälle (Malmros
1980; Persson 1986; Nordqvist 1997; Lekberg 2002;
von Hackwitz 2009).
Det som framför allt har diskuterats och debatterats är alltså vad kulturerna motsvarar, snarare
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än hur de gestaltats. De tre enheterna har på så vis
fortsatt att existera som s.k. arkeologiska kulturer i
förhållandevis oförändrat skick. Att en del av senare
tiders isotopanalyser och DNA-studier passat som
handen i handsken i relation till den tidigt skapade
bilden av kulturerna har inte direkt ökat viljan att
ifrågasätta hur kulturerna har skildrats och skildras,
snarare tvärtom. Jag är också övertygad om att de
skillnader som ligger till grund för indelningen i
dessa tre enheter hade stor relevans under neolitikum, frågan är bara på vilket sätt.
För att komma vidare är det för det första dags
att gå på djupet med bilden av de tre kulturerna.
Källmaterialet behöver också studeras och tolkas
utan den förförståelse som en kulturattribuering
innebär. Kanske kommer i så fall en ny övergripande
bild av kulturerna att kunna växa fram. För det andra är det viktigt att komma ihåg att skildringarna
av kulturerna som helheter är generaliseringar och
att de representerar en ideal värld som kanske aldrig existerat på någon given plats vid någon given
tidpunkt. Därför behöver den stora bilden kompletteras med studier där vi kommer ner på människornas nivå och försöker förstå vad kulturerna inneburit
inom varje givet område under varje given tidsperiod. I detta sammanhang kan den generella bilden
fungera som ett användbart analytiskt bollplank och
dessutom kan det antropologiska kulturbegreppet
vara ett viktigt hjälpmedel. Framför allt menar jag
att det kan vara givande att närma sig materialet
nerifrån och upp med den sociala teorin kring kultur i åtanke.
Inom antropologin växte synen på kultur fram
tidigt och beskrevs av Edward Burnett Tylor 1871
som en komplex helhet bestående av de förmågor
och vanor människan tillskansar sig som en medlem
av samhället. Hit räknades t.ex. kunskap, tro, moral
och lag (Tylor 1958). Det handlar således om något
som är närvarande i alla samhällen. Andra viktiga
inslag är att kulturer anses vara dynamiska, heterogena och föränderliga. Jag har framför allt kommit
att inspireras av den postkoloniala teoribildningens
skildring av kulturbegreppet. Här betonas det att
alla kulturer går in i varandra, att de är hybrider,
heterogena och öppna (Said 1993:xxix) samt att
alla kulturer befinner sig i en pågående hybridiseringsprocess (Bhabha 1994). Marshall Sahlins har
framhållit att alla kulturer har fler inslag som till
en början är främmande, än inslag som i grunden
är inhemska. Han har lyft fram att alla kulturer tar
till sig nya föremål och företeelser och gör dem till

20

sina egna genom att inkorporera dem i sin egen begreppsvärld (Sahlins 1999). Även Sherry B. Ortner
har argumenterat för att yttre krafter medlas, omtolkas och transformeras internt (Ortner 1989).
Jag tilltalas av detta synsätt. Det öppnar upp
för att olika fenomen, t.ex. viss keramik och specifika typer av yxor, kan betraktas som företeelser
vilka fanns under neolitikum och som människor
på skilda platser och inom skilda lokala samhällen
antingen avstod ifrån eller tog till sig och gjorde till
sina egna. Detta kan förutom variationer i förekomsten av olika ting och företeelser även ha bidragit till
att dessa uppfattades på olika sätt, som ett resultat
av att människorna tog till sig nya idéer, ting och
företeelser på sina egna sätt, utifrån sina egna varierande lokala förutsättningar och skiftande historiska
bakgrunder (jfr Hallgren 2008). Inget enskilt meningssystem kan fungera vid varje tidpunkt och på
varje plats (Macherey 1978).
Att alla kulturer tar till sig nya föremål och företeelser och gör dem till sina egna genom att inkorporera dem i sin egen begreppsvärld (Sahlins 1999),
är en viktig faktor att ha i åtanke. Detta är särskilt
viktigt i relation till att det har varit vanligt att hänvisa till att ting eller företeelser blivit importerade
för att på så vis avskriva dem samhörighet med det
lokala samhälle de anses ha förts till. Den heterogenitet som tillskrivs kulturer borgar också för det lokala perspektivets stora betydelse. Thomas Hylland
Eriksen har skrivit att: ”Verden er ett sted, men dette
stedet er lokalt konstruert” (Eriksen 1994:30). Att
erkänna att nya aspekter tas upp internt i enlighet
med lokala förhållanden är också en viktig nyckel
till förståelse för de stora variationer som finns i det
arkeologiska materialet på både lokal och regional
nivå. För att ge ett exempel kan resandet av megalitgravar nämnas, vilket är en praktik som togs upp i
vissa områden men inte i andra. I de områden inom
vilka människorna valde att börja resa megalitgravar, har detta dessutom gjorts på olika sätt med ett
stort antal megalitgravar i vissa områden och endast
ett fåtal i andra, som fallet är på Gotland.

Förändring
Att människor har tagit till sig saker och företeelser
på sina egna sätt innebär emellertid inte att de inte
förändrades. Det finns med andra ord inte en kärna
som aldrig förändras, så som det tidigt ofta hävdades
gällande den gropkeramiska kulturen. Istället hand-
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lar det om att förändringar sker utifrån olika förutsättningar. Hur stora förändringar något nytt kom
att leda till lokalt torde därför också det ha varierat
väsentligt. I ena änden kan vissa ting och företeelser
som människor tog till sig i mer eller mindre hög
grad ha behållit sina epitet som något främmande
och kanske tillskrevs de betydelse i det lokala sammanhanget just i egenskap av att vara något annorlunda, kanske exotiskt (jfr Taffinder 1998). I andra
änden går det att tänka sig att inkorporerandet av
nya aspekter i lokalsamhället kom att leda till omfattande förändringar och då även av den egna begreppsvärlden. För att låna Anthony Giddens (1979)
tes om icke avsedda konsekvenser av handlingar är
det också möjligt att närvaron av nya ting eller företeelser med tiden kan ha bidragit till förändringar,
även om det nya inledningsvis inkorporerats i en
befintlig begreppsvärld. Inkorporerades något nytt i
enlighet med lokala förhållanden och föreställningar
kan det ha varit ett viktigt led i en förändringsprocess, där inkorporerandet kan ha fungerat som en
brygga mellan det gamla och det nya. Kanske är det
i detta sammanhang som valet att t.ex. placera eller
hantera något nytt, på eller nära äldre sedan tidigare
viktiga platser, ska förstås. Ett exempel på det är
placeringen av Ansarvemegaliten i Tofta sn utmed
samma kuststräcka som, och mitt emellan, två av
öns största senmesolitiska yxplatser. Dessutom inkluderades en trindyxa i konstruktionen (Bägerfeldt
1992; Östborn 1997). Detta kan ha gett megalitgraven en lokal förankring och kan därmed ha bidragit
till accepterandet av det nya. Det är emellertid inte
på något vis givet att ett inkorporerande av något
nytt alltid på sikt leder till en markant förändring.
Människor har i de flesta fall ett val och den rådande
situationen är en viktig faktor. Även detta vittnar
Ansarvemegaliten om som i övergången till mellanneolitikum helt verkar ha övergivits, medan däremot yxplatserna fortsättningsvis var betydelsefulla.
Detta talar för att förändringsprocesser bygger
på en växelverkan mellan interna och externa faktorer. Stora omvälvande förändringar och nyheter
i omvärlden, som t.ex. introduktionen av jordbruket bland människor utanför ön som öborna hade
mer eller mindre nära band till, kan mycket väl
ha varit en drivkraft till förändringar. Hur förhållandet mellan olika samhällen såg ut och förändrades kan därför ha haft betydelse. Källmaterialet
på Gotland vittnar om att öborna var en del av
långsträckta nätverk, som bör ha inkluderat kontakt, interaktion och utbyten, samt att de hade

nära personliga relationer med människor utanför
ön. Detta talar för att människor flyttade och att
resor till och från ön var förhållandevis vanliga.
Hur dessa relationer och nätverk etablerades, upprätthölls och förändrades är ett stort forskningsfält i sig, men det är möjligt att resor över längre
tid genomfördes, att intensiva och kontinuerliga
kontakter upprätthölls och att giftermålsallianser
förekom. Det är högst troligt att öborna även associerade sig med grupper utanför ön, som de i
någon mån delade föreställningar, traditioner, vanor, praktiker och ritualer med (jfr Å. M. Larsson
2009:407f). De nätverk och nära relationer öborna hade med människor inom andra regioner bör
ha skapat förutsättningar för förmedling av idéer
och praktiker, för överföring av kunskap och för
processer av hybridisering och förändring. Samtidigt ska inte heller den faktor som betonades
inom den processuella arkeologin underskattas,
d.v.s. yttre förändringar i klimat och miljö. Här
kan inte minst förhållandet mellan land och vatten ha varit viktigt (se t.ex. M. Larsson 2012:201).
Om sälbeståndet plötsligt decimerades eller om
havet steg markant och dränkte tidigare nyttjade
platser, är det troligt att detta på olika sätt kan ha
blivit startskottet för förändringar.
Däremot är det viktigt att inse att varken
förändringar i omvärlden eller förändringar i
miljön per automatik leder till samhällsförändringar. Det handlar i grunden om ett val ifall
människor börjar tillverka något annat, livnära
sig på något annat eller tro på något annat än de
en gång lärt sig, på samma sätt som kontinuitet
innebär att de gjort valet att föra traditioner vidare. Om, och i så fall hur, ett specifikt samhälle
förändrats måste därför sökas i interna faktorer.
En faktor som rimligen borde ha haft betydelse
är exakt vad som förändrades i omgivningen eller
i omvärlden, och hur det relaterade till aspekter
inom lokalsamhället. Det är möjligt att t.ex. en
minskning av sälbeståndet endast ledde till att
människorna jagade mindre säl och istället valde
att förslagsvis bedriva fiske i högre utsträckning,
utan att i övrigt ändra på något i sin tillvaro. Om
däremot sälarnas existens var intimt knuten till
ett samhälles föreställningsvärld och det fanns
strikta regler kring hur sälarna efter att de fångats
skulle hanteras och deponeras för att säkerställa
deras fortsatta existens, då är det tänkbart att en
minskning av sälbeståndet hade mycket större betydelse. Det kan i så fall ha lett till ett ifrågasät-
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tande av föreställningsvärlden med betydligt mer
djupgående samhällsförändringar som följd.
En annan viktig faktor torde vara hur lokalsamhället i sig såg ut, om det vid tillfället i fråga var ett
samhälle som befann sig i balans eller om det fanns
inre motsättningar mellan olika individer och/eller
grupper. Antropologen Mary Douglas har urskilt
fyra olika sätt som människor relaterar till varandra
och hon menade att dessa olika sätt finns närvarande
i alla samhällen. För att ett samhälle ska vara i balans framhöll hon att det är viktigt att alla dessa
sätt erkänns och om så inte är fallet kan det vara en
grogrund till förändringar. Hur människor inom ett
samhälle relaterar till varandra kan också ha betydelse för hur slutet samhället i fråga är, alternativt
hur öppet det är inför att ta till sig influenser utifrån
(Douglas 1982, 1992).
Yttre omständigheter, externa förändringar och
interna förhållanden, samt växelverkan dessa faktorer emellan, torde således vara viktiga aspekter att ta
i beaktande när processer av kontinuitet och förändring samt när variationer i det arkeologiska materialet behöver begripliggöras.

1.4 Ting och handlingar
Betraktas kulturer som heterogena, öppna och som
stadda i en ständig hybridiseringsprocess får det effekter på hur det arkeologiska materialet kan tolkas. Att människor tar till sig ting och företeelser
från andra kulturer och gör detta på sina egna sätt
är en viktig aspekt. Hur föremål ser ut är givetvis
en viktig faktor. Hur ting utformats torde ha varit
starkt meningsbärande. Tingen kan t.ex. ha genomsyrats av symboliska konnotationer och/eller ha haft
viktiga identitetsskapande funktioner (se t.ex. Jones
1997:118f; Schiffer 1999). Det räcker emellertid inte
med att enbart se till ett föremåls fysiska egenskaper. Samma ting kan ha tillskrivits olika betydelse
i skilda sammanhang (Macherey 1978). Att hänvisa
till att ett föremål brukats räcker t.ex. inte för att
säga att det alltid och endast begripliggjordes som
ett vardagsföremål. Kanske var det just att det använts, och i vilka sammanhang och av vilka personer
det brukats, som var avgörande för att det senare
hanterades och deponerades i samband med t.ex. en
gravritual. För att förstå vad ett visst ting har haft
för betydelse på en viss plats i ett visst sammanhang
måste därför även andra faktorer tas i beaktande.
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Detta leder mig över till en aspekt jag uppfattar som
mycket viktig, nämligen hur tingen har tillverkats,
använts, hanterats och deponerats.
Om nu likadana ting har tagits upp av skilda
kulturer och integrerats i enlighet med lokala förutsättningar och skiftande historiska bakgrunder,
och om de dessutom internt har tillskrivits olika betydelser i skilda sammanhang, torde en ledtråd till
vilken betydelse de hade vara hur tingen hanterades.
Handlingar har även en central roll i social teori.
Handlingar som upprepas och följer regler som delas
av flera aktörer definieras som praktik. Praktik anses
i sin tur växa fram ur och bestämmas av strukturer
samtidigt som aktörerna genom praktiken omformar och har förmåga att omforma dessa. Strukturer,
praktik och agenter anses befinna sig i en ständig
rörelse av gemensam omskapelse, som driver dem
mot antingen kontinuitet eller mot förändring (t.ex.
Bourdieu 1977; Giddens 1984; Ortner 1989; Dobres
& Robb 2000; Sahlins 2000). Handlingsteori är något som inom stenåldersarkeologin har fått allt större
utrymme. Fredrik Hallgren har t.ex., utifrån Ralph
Lintons arbeten, betonat att kultur är något männi
skor gör, något de deltar i (Hallgren 2008:22ff och
där anförd litteratur). Under de senaste decennierna
har det vid sidan av hur ting ser ut lagts stor vikt
vid hela tillverkningsprocessen. Dessa diskussioner har i hög grad kretsat kring stenhantverk (t.ex.
Apel 2001; Lindgren 2004), men även keramik har
analyserats på ett liknande sätt (Hallgren 2008; Å.
M. Larsson 2009). Hallgren (2008) har t.ex. visat
på tänkvärda skillnader mellan relativt närliggande
lokaler i östra Mellansverige avseende hur trattbägarkeramik har tillverkats. Förutom tillverkningen
har även användningen av ting hamnat i fokus, med
intressanta resultat som följd. Hit hör t.ex. Ludvig
Papmehl-Dufays (2006) analys av fetter från gropkeramiska kärl som hittats inom två olika lokaler på
Öland, och som visade på en skillnad i vad kärlen
använts till.
En annan viktig aspekt som berör hur ting hanterats är hur de deponerats. Hur människor har gjort
sig av med ting eller tagit ting ur användning är
en handling som varit nära knuten till samhällets
normer, regler och föreställningar. Detta gäller begravning och deponering av människoben, djurben
och intakta ting i lika hög grad som hantering av
sönderslagna och trasiga ting samt av vad som kan
ha definierats som skräp (jfr Douglas 2004).
Jag har valt att fokusera på just deponeringen av
ting och material på olika nivåer: i landskapet, inom
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lokaler och i gravar. En studie av var och hur människor deponerade olika ting och material i skilda
sammanhang, samt hur detta varierade i tid och
rum, kan ge en inblick i hur de förhöll sig till olika
platser, ting, djur och andra människor, såväl levande som döda. Genom min fokusering på deponering
har jag också valt att lägga vikt vid handlingar och
praktik, och på så vis vill jag sätta människorna,
istället för de neolitiska kulturerna, i centrum.
Betraktas kulturer rent generellt som heterogena
och som hybrider öppnar det upp för andra sätt att
närma sig det mellanneolitiska materialet. De variationer som finns är med detta perspektiv väntade.
Istället för att fastna i diskussioner kring huruvida
specifika ting och platser ska föras till den ena eller andra arkeologiska kulturen, blir det relevant att
diskutera vad specifika ting och företeelser hade för
betydelse i ett visst sammanhang, på en viss plats
och i ett visst område. Avseende det gotländska materialet öppnar detta perspektiv upp för bl.a. ett annat sätt att se på de ting som tidigare inte nämnts
eller avfärdats som importerade, t.ex. båtyxor. Det
blir även aktuellt att på nytt ställa frågan vad de
förändringar som vi kan urskilja i det arkeologiska
materialet hade för betydelse just där och just då.

1.5 Syfte, frågeställningar
och avhandlingens upplägg
Mitt syfte med avhandlingen har varit att fördjupa
förståelsen för de människor som under mellanneolitikum levde på Gotland. Jag hoppas kunna skapa en
ökad förståelse för deras liv och föreställningar. Mer
specifikt har jag valt att fokusera på hur de uppfattade och såg på den värld, de platser och det landskap de levde i, hur de förhöll sig till ting och djur
samt hur de relaterade till andra människor, såväl
levande som döda.
Det har även varit av stor vikt för mig att jämföra
det mellanneolitiska materialet med öns mesolitiska
och tidigneolitiska material. Jag har med andra ord
velat begripliggöra det mellanneolitiska materialet
genom att sätta in det i ett större sammanhang.
Målsättningen har varit att i detalj försöka klargöra
vad som skedde vid för olika skeden på ön viktiga
brytpunkter; brytpunkter som traditionellt förknippas med uppkomsten av trattbägarkultur, gropkeramisk kultur respektive stridsyxekultur. Min studie

har syftat till att försöka förstå vad som skedde just
på Gotland, varför det skedde och vad det kom att
innebära för dem som levde på ön.
Mina övergripande frågeställningar har varit:
• Vad var det som skedde på Gotland i skiftet från
mesolitikum till tidigneolitikum, från tidig- till
mellanneolitikum samt från mellanneolitikum A
(MN A) till mellanneolitikum B (MN B)? Vad var
det som förändrades och fanns det aspekter i öbornas
liv som inte förändrades?
• Varför skedde de förändringar som inträffade och
vad kom dessa förändringar i förlängningen att
innebära för öborna? Hur kom deras vardag, deras
ritualer och deras föreställningar om omgivningen
att omformas?
Avhandlingen består av elva kapitel. Efter detta inledande kapitel 1 följer två kapitel som behandlar
aspekter vilka är viktiga att ha som grund inför min
analys och tolkning av det arkeologiska materialet.
Kapitel 2 utgör en djupdykning i tidigare forskning
om Gotlands mellanneolitikum. Denna genomgång
har haft stor betydelse för mitt arbete, inte minst genom att jag i relation till tidigare forskningsresultat
och tolkningar arbetat mig fram till egna utgångspunkter. Därmed innebär kapitel 2 ett förtydligande
av ståndpunkter jag presenterat i det här kapitlet.
För läsaren blir det också en introduktion till det
gotländska materialet, till centrala platser och tolkningar.
Kapitel 3 tar upp Gotlands geografi och geologi
och utgör på så vis en introduktion till det rum, det
landskap, där dåtidens människor levde sina liv (jfr
Ingold 1993). Det handlar bl.a. om att klargöra hur
stenålderns Gotland skiljde sig från dagens. Därutöver syftar kapitlet till att undersöka vilka naturliga
begränsningar och förutsättningar det gotländska
landskapet inbegrep. Sedan har jag även velat lyfta
fram naturliga element som för dåtidens människor
kan ha varit viktiga meningsbärande stråk, zoner,
platser eller punkter (jfr Bradley 2000). En gemensam effekt av detta har blivit att läsaren här får en
ingång till öns olika delar med namn på bl.a. områden, sjöar och platser, något som kan vara till hjälp
när det arkeologiska materialet senare diskuteras.
Därefter följer en historisk tillbakablick. Medan
mesolitikum tas upp till behandling i kapitel 4, står
tidigneolitikum i fokus i kapitel 5. Denna tillbakablick har jag valt att göra av två olika skäl. Den
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första anledningen är att äldre platser torde ha varit
en minst lika viktig del av de mellanneolitiska människornas landskap som naturliga element (jfr Bradley 2002; K. Knutsson 2005). Förutom megalitgravarna i Tofta borde det rimligen ha funnits spår kvar
från flera äldre platser som, även om de ligger dolda
under mark idag, ännu under mellanneolitikum var
synliga i landskapet. Därtill är det högst sannolikt
att en del äldre platser varit ihågkomna oavsett om
de var synliga ovan mark eller inte, genom att minnet av och berättelser om dem traderats vidare. Därmed kan de ha fortsatt att utgöra en viktig del av de
mellanneolitiska människornas omgivning.
Den andra anledningen till att jag har studerat
även äldre tidsperioder är att det mellanneolitiska
materialet ofta skildrats i relation till dem. Materialet har t.ex. tolkats som ett resultat av en återgång
till ett mesolitiskt levnadssätt och som starkt skiljt
från det tidigneolitiska materialet. Som jag ser det
går det inte att förstå mellanneolitikum på djupet
om inte också mesolitikum och tidigneolitikum
begripliggörs. Därför har det varit av stor betydelse
att fokusera på hur både det mesolitiska och det tidigneolitiska materialet, dess platser, lämningar och
ting, kan förstås. De aspekter som tas upp gällande
både mesolitikum och tidigneolitikum är landskapet, ting, djur, de döda och de levande. Det sistnämnda avsnittet i båda kapitlen är att förstå som
en syntes, i vilken mina resultat från analyserna och
tolkningarna av landskapet, ting, djur och de döda
vävs samman i en text med fokus på de levande. Underkapitlen i både kapitel 4 och 5 följer således en
liknande tematisk struktur som de kapitel i vilka
mellanneolitikum behandlas.
I de följande fem kapitlen står mellanneolitikum
i fokus. Kapitlen behandlar olika aspekter av den
mellanneolitiska tillvaron. Kapitel 6 tar sin utgångspunkt i landskapet och dess platser. Här diskuteras
kända lämningars rumsliga spridning med en diskussion kring bl.a. hur platser och fynd i inlandet
kan förstås i relation till lämningarna utmed kusten.
En särskild fördjupning av lokalerna med gravar vid
kusten, benämnda som gropkeramiska platser, presenteras. Kontinuitet respektive förändring avseende
såväl markanvändning och ekonomi som bosättningsmönster är aspekter som diskuteras. Vad var
det som hände i övergången till mellanneolitikum,
varför skedde det och hur användes och uppfattades
landskapet av de människor som levde på ön under
mellanneolitikum?
Kapitel 7 behandlar människornas relation till
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tingen. En viktig del av de förändringar som kan
noteras under stenålderns lopp var att människorna
vid särskilda tidpunkter började omge sig med och
tillverka nya ting samt ting med en ny utformning.
Detta var en del av något som skedde i ett större
geografiskt sammanhang, men hur tog sig dessa
förändringar uttryck just på Gotland i övergången
till mellanneolitikum och i skiftet från MN A (ca
3200-2800 f.Kr.) till MN B (ca 2800-2300 f.Kr.)?
Förutom diskussioner kring specifika fyndkategorier
kommer kapitlet att inkludera en mer generell diskussion kring den övergripande uppfattningen om
ting. Mycket talar för att det inte enbart var hela,
användbara ting som tillskrevs stor betydelse, utan
också trasiga, fragmenterade föremål förefaller ha
varit värdefulla (t.ex. C. Andersson 1998). Att vidga
förståelsen för öbornas övergripande förhållande till
föremål är viktigt för att kunna förklara vad nya
ting, som gropkeramik och båtyxor, hade för betydelse just på Gotland.
Djur är ett återkommande inslag i diskussioner
om mellanneolitikum. Sälens och ibland även svinets
centrala betydelse inom den gropkeramiska kulturen
brukar poängteras (se t.ex. Burenhult 1997a; Storå
2001; Stenbäck 2003; Fornander 2011a). Även jag
menar att förhållandet till djur kan utgöra en viktig
ingång till förståelse för såväl öbornas vardag som
deras religiösa föreställningar och kapitel 8 utgör en
fördjupad diskussion om just djurens betydelse. Här
kommer också relationen till olika djurarter att diskuteras. Vad kan t.ex. de markanta skillnader som
finns mellan olika lokaler inom ön med avseende på
förekomsten av olika arter bero på?
I kapitel 9 behandlas öbornas hantering och
deponering av döda. Gravmaterialet och de stora
gravfälten står i fokus. Från det tidigneolitiska gotländska materialet finns inga kända flatmarksgravar,
varför detta kan ha varit en i början av mellanneolitikum ny företeelse. Som nämndes inledningsvis
förekom också ett sekundärt hanterade och deponerande av skelettdelar. Kapitlet syftar till att diskutera gravarna och hanteringen av människoben för
att försöka fördjupa förståelsen för hur människorna
såg på döden och de döda, samt att därmed försöka
förklara den förekomst av både hela och fragmenterade skelett som kunnat påvisas.
I kapitel 10 skiftas fokus till de levande. Resultat och tolkningar från tidigare kapitel om hur
öborna såg på och begripliggjorde olika aspekter av
tillvaron, som landskapet, platser, ting, djur och de
döda, vävs här samman i en diskussion kring hur de
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förhöll sig både till andra utanför ön och till varandra på ön. De levandes olika sätt att förhålla sig till
varandra diskuteras utifrån begreppen nätverk (grid)
och grupp (group). Jag har här inspirerats av Mary
Douglas verk ”Natural Symbols”, som utkom första
gången 1970 (Douglas 1982). I denna bok invände
Douglas mot att det inom antropologin ofta gjorts
en stark åtskillnad mellan småskaliga folk och moderna. Istället argumenterade hon för att det finns
ett samband mellan sociala relationer och religiösa
föreställningar som gäller oavsett om studieobjektet
är det minsta småskaliga samhälle eller den största
industrialiserade nation. Hon menade att det är viktigt hur människor identifierar sig själva, och hur
deras rättigheter och skyldigheter gentemot varandra är reglerade, i relation till en grupp och/eller i

ett nätverk på egocentrisk basis. Douglas ansåg sig
kunna urskilja ett samband mellan detta och hur
människor t.ex. behandlade sina döda, hur de förhöll
sig till kroppen och religiösa föreställningar. Även
om det rör sig om ett strukturalistiskt verk präglat
av sin tid anser jag att Douglas teori öppnar upp
för ett annat sätt att närma sig och skapa en bild av
dåtiden.
Avhandlingen avslutas med ett synteskapitel,
kapitel 11. I kapitlet lyfter jag blicken med ambitionen att knyta ihop mina resultat och tolkningar
från avhandlingens samtliga kapitel. Detta mynnar ut i en syntetiserande skildring av min syn på
Gotlands stenålder från tiden för de äldsta pionjärbosättningarna på ön och fram till mellanneolitikums slut.
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2. Bilder av Gotlands mellanneolitikum

Detta kapitel syftar till att, genom en studie av verk
som har behandlat mellanneolitikum på Gotland
sedan tidigt 1900-tal, undersöka hur olika bilder
av dåtiden har växt fram. Min föresats har varit att
lyfta fram var dagens mer gängse uppfattningar har
sina rötter och diskutera vilka värderingar som dessa
tolkningar grundar sig på. Vad är det egentligen för
bilder av dåtiden som produceras och reproduceras?
Avsikten har inte varit att ge en heltäckande skildring av den tidigare forskningen, utan snarare att
presentera och resonera kring några av dess huvuddrag. Jag vill lyfta fram vilka frågor som ofta har
behandlats och vilka frågor som aldrig eller ytterst
sällan ställts samt diskutera varför.
En i allra högsta grad central aspekt i den tidigare forskningen har varit hur dåtidens människor
försörjde sig. Inom stenåldersforskningen gjordes det
tidigt en åtskillnad mellan människor som enbart
försörjde sig på jakt, fiske och insamling och de som
också ägnade sig åt djurhushållning och åkerbruk.
Mesolitiska grupper fördes till de förstnämnda,
trattbägarkulturen och stridsyxekulturen till de
sistnämnda. Hur den gropkeramiska kulturen ska
förstås har däremot varit, och förblivit, omtvistat.
Sett till Gotlands mellanneolitikum framträder, något hårdraget, en tudelning.
På ena sidan finns de forskare som menar att
den gropkeramiska kulturens människor var jägare,
fiskare och samlare. Närvaron av tamdjursben tolkas
som ett resultat av antingen sentida inblandningar
eller handel med jordbrukande grupper (se t.ex.
Eriksson 2003). Lokalerna med gravar vid kusten,
d.v.s. de gropkeramiska platserna, skildras som boplatser (se t.ex. Stjerna 1911; Knutsson 1995).
På den andra sidan finns de forskare som menar att
jordbruket kom till ön för att stanna. De anser att den
gropkeramiska kulturens människor hade boskap och
bedrev åkerbruk. Viktiga för deras argumentation är

lösfynden, vilka framhålls som belägg för att inlandet var bebott. De gropkeramiska platserna anses inte
ha använts för boende utan skildras istället som t.ex.
fiskeplatser eller rituella samlingsplatser (t.ex. Lithberg
1914; Bägerfeldt 1992; Gill 2003).
Det vi står inför här är en skillnad som har sina rötter
i det tidiga 1900-talet och sedan dess har forskare från
båda sidorna argumenterat för sina respektive perspektiv. Forskningen som helhet tycks vara lika långt ifrån
enhetliga svar nu som då, vilket kan vara en bidragande
orsak till att diskussioner om ekonomi är ständigt återkommande och utgör ett centralt tema i många texter.
Förmodligen hör detta också ihop med en föreställning
som samtliga tidigare forskare verkar dela; nämligen
att det finns en skillnad mellan människor som enbart
försörjer sig på jakt, fiske och insamling och de som
också bedriver åkerbruk och boskapsskötsel. Polemiken
mellan de två synsättet handlar således om mycket mer
än bara mat. Det handlar om hur dåtidens människor
i grund och botten ska förstås. I det följande vill jag
därför visa hur intimt förknippad uppfattningen om en
viss ekonomi är, och har varit, med en viss syn på det
dåtida samhället och dess grad av komplexitet, samt
med en viss syn på dåtidens människor och deras förhållande både till varandra och till ritualer.

2.1 Polemiken mellan
Lithberg och Stjerna – det
tidiga 1900-talets forskning
Det första fyndförande lagret från stenåldern på
Gotland, som kom till arkeologins kännedom, påträffades i Visby 1863 (Lindström 1886). Den första
mellanneolitiska graven framkom 1886 i Västerbjers
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(Hildebrand 1887). Strax därefter inleddes en stor
forskningsundersökning som kom att pågå 1888
till 1893 av de mer än fyra meter tjocka lagren i
grottan Stora Förvar på Stora Karlsö (Schnittger
1913; Schnittger & Rydh 1940). Ytterligare undersökningar skedde sedan kring sekelskiftet 1900 av
lokaler som Gullrum (Hansson 1897), Hemmor
(Wennersten 1907a) och Stora torget i Visby (Wennersten 1909). Flera geologer var aktiva på ön vid
denna tid, som Henrik Munthe (1910), Lennart von
Post, Hjalmar Olsson samt geologen och botanisten
Rutger Sernander (se Lithberg 1914; Nihlén 1927;
Österholm 1989:31f). Genom deras arbeten upptäcktes och diskuterades både fynd och lokaler från
stenåldern.
Strax efter sekelskiftet 1900 startades också ett
stort arkeologiskt forskningsprojekt vid Uppsala
universitet under ledning av Knut Stjerna, som
skulle komma att sätta fokus på lösfynden (Nerman 1965). Gotland var det första landskapet som
behandlades inom ramen för Stjernas projekt och
ett utkast över öns stenålder, framarbetat av Nils

Figur 2.1. Nils Lithberg. 1883-1934. Ur Ymer 1935:81.

Lithberg, var färdigt 1907 (Lithberg 1914:6). Stjernas målsättning var att skriva en sammanfattande
översikt över den första bebyggelsen i Sverige, men
han avled år 1909 innan projektet hunnit slutföras
(Nerman 1965). Han hann emellertid författa en första översikt över stenåldern i Skandinavien, vilken
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gavs ut två år efter hans död (Stjerna 1911).
När Lithberg, som medlem i Stjernas seminarium, blev tilldelad Gotland som undersökningsområde och påbörjade arbetet med vad som skulle bli
den första doktorsavhandlingen om öns stenålder,
hade alltså många kunniga personer redan intresserat sig för perioden. Dessutom fanns ett rikt arkeologiskt material till hans förfogande. Störst intryck
tycks dock Lithberg ha tagit av Stjerna, som varit
hans lärare och handledare. Referenser till Stjernas
postumt utgivna verk, ”Före hällkisttiden”, är ständigt återkommande i Lithbergs arbete. Eftersom
Lithberg (fig. 2.1) gjorde den första syntetiserande
tolkningen av hela Gotlands stenålder, och med anledning av Knut Stjernas stora betydelse för hans
arbete, har jag valt att börja min diskussion kring
den tidigare forskningen om Gotlands mellanneolitikum med dessa två forskares verk.

Lithberg och Gotlands stenålder
I arkeologiska verk från tidigt 1900-tal är det slående hur pass stora likheter som finns mellan den
tidens diskussioner och dagens (se också Gill 1998).
Redan i Lithbergs avhandling diskuterades förhållandet mellan inland och kust samt relationen mellan materiell kultur och människor. En annan central fråga för Lithberg var vilket källmaterial som
skulle kunna bringa mest kunskap om dåtidens
människor. Själv argumenterade han starkt för lösfyndens betydelse och skrev: ”Förgrundskaraktären i
en trakts antikvariska topografi erhålles genom iakttagande af de lösa fornsakernas utbredning, icke af
de fasta fornlämningarnas […], ty öfverallt, hvarest
ett af människohand danadt redskap eller vapen hittats i jorden, där har den tidens människa satt sin
fot.” Dessutom menade han ”[…] att hon äfven vid
ströftåg öfver marker, som hon sällan besöker, kan
förlora någon af sina tillhörigheter, men det ligger i
öppen dag, att dessa undantagsföreteelser bortelimineras af de minnen af människans därvaro, som äro
afsatta å sådana platser, där hon oftast vistats, och
där de flesta människor bott” (Lithberg 1914:6).
Lithberg studerade, med denna åsikt i ryggen,
samtliga då kända lösfynd från stenåldern på ön och
han är än idag den ende som har tagit sig an den
rikliga mängden bergartsyxor (Lithberg 1914:32f).
Denna studie kompletterades med utgrävda lokaler,
vilka delades in i två grupper: de mot havet skyddade boplatserna (mesolitiska) och de öppna bo-
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platserna (huvudsakligen mellanneolitiska som t.ex.
Hemmor, Gullrum, Visby) (Lithberg 1914:84f).
Härigenom kom han fram till att Gotlands stenålder kunde delas in i två epoker.
Under den äldre epoken, karaktäriserad av lihults-, limhamns- och trindyxor samt de mot havet skyddade boplatserna, menade Lithberg att det
fanns ett nära samband mellan människan och
vattnet. Detta såg han som ett resultat av att det
var ur åar, sjöar och havet som människorna under
denna tid huvudsakligen hämtade sin föda (Lithberg
1914:32f, 84f, 105f, karta 1-3).
Under den yngre epoken, karaktäriserad av flintyxor och dess kopior i bergart, skafthålsyxor, flintdolkar, gravar, öppna boplatser och grottboningar,
menade han att materialet indikerade en uppsplittring och utspridning av befolkningen. Detta uppfattades som ett tecken på att människorna fr.o.m.
döstiden (tidigneolitikum) hade börjat bedriva
jordbruk (Lithberg 1914:15f, 32ff, 84f, 105f, karta
4-6). Luckra grusblandade märglar, lämpliga för det
tidiga jordbruket, föredrogs framför närheten till
vattendrag och fiskrika sjöar. Samtidigt slutade den
kraftiga ackumuleringen av fynd i vissa områden.
Av fynden att döma fördelade sig befolkningen istället jämnare i ”smärre, rikare och spridda särflockar”
(Lithberg 1914:106). I detta sammanhang uppmärksammade han också en spridning av lösfynd längs
öns största strandvallar, Ancylus- och Litorinavallen, vilket tolkades som en möjlig indikation på att
landvägar hade börjat användas som komplement
till vattenvägarna (Lithberg 1914:57ff).
Präglad av tidens idéer om diffusion och folkförflyttningar kopplade han samman jordbrukets
introduktion med att den megalitiska flintkulturen
(trattbägarkulturen) från väster hade fått fäste. Först
nådde den Toftaområdet, möjligen med hjälp av en
mindre inflyttning av människor, och därifrån spreds
den sedan över ön (Lithberg 1914:44f, 94, 132). Vidare ansåg han att de öppna boplatserna vid kusten
(de gropkeramiska platserna) endast kunde bli begripliga om de betraktades som fiskeplatser för inne
i landet bofasta åkerbrukare (Lithberg 1914:106;
jfr Pira 1909). För att understryka denna tolkning
drogs paralleller till sentida jordbrukare på ön och
deras fiskelägen vid kusten (Lithberg 1914:118-131).
Därtill uppfattade han samstämmigheten mellan
lösfynd i inlandet och föremål påträffade på öppna
boplatser vid kusten som ett belägg för att de var
skapade av ett och samma folk (Lithberg 1914:111).
Han påpekade också att de öppna boplatserna inte

övergavs som en följd av stridsyxekulturens inbrott
(Lithberg 1914:117). Lithberg höll således inte alls
med om att de öppna boplatserna skulle vara lämningar efter ett jagande, fiskande och samlande folk
med mesolitiska traditioner. Det var en tanke som
Stjerna (fig. 2.2) hade presenterat och som skulle
komma att få mycket stort inflytande på uppfattningen om gotländskt mellanneolitikum.

Stjerna och Före hällkisttiden
Knut Stjernas verk ”Före hällkisttiden” gavs alltså
ut postumt 1911. I den framhöll han att det under
gånggriftstiden (mellanneolitikum) i Skandinavien
hade funnits tre olika folk. Lithbergs öppna boplatser, som han själv kallade för strandboplatser (gropkeramiska platser), såg han som karaktäristiska för
ett av dessa folk; ett i östra och norra Skandinavien
inhemskt boplatsfolk. Detta boplatsfolk sågs som
tillhörande vad Stjerna kallade för den östra eller
baltiska boplatscivilisationen; en civilisation som

Figur 2.2. Knut Stjerna. 1874-1909. Nils Åbergs arkiv, ATA.

skulle ha funnits inom stora områden österut (Stjerna 1911:79, 83, 124). Det skandinaviska boplatsfolket ska, förutom att ha vunnit mark norrut, ha haft
ständiga förbindelser med folk i östra Europa (Stjerna 1911:85ff, 124). Boplatsfolket beskrevs som de
sista arvtagarna efter ett okänt paleolitiskt civilisa-

29

Kapitel 2

tionsskede och som upprätthållare av epipaleolitiska
(Maglemose- och Kundakultur) traditioner. Stjerna
menade att de var fiskare, jägare och samlare, att
de levde i flockar på boplatser, att benmaterial var
det viktigaste för deras föremålstillverkning och att
de var fredliga. Deras avsaknad av vapen förklarade
han med att de inte hade någon annan egendom än
sina fiskevatten att försvara (Stjerna 1911:15, 79-91).
Boplatsfolket kontrasterades mot det megalitiska folket (trattbägarkulturen), som ansågs ha levt i
södra och västra Sverige samt Danmark. Även detta
folk skildrades som en skandinavisk befolkning,
men med vad han kallade för ”insprängda främmande element” (Stjerna 1911:124). Stjerna framhöll att
den djupaste skillnaden mellan boplatsfolket och det
megalitiska folket var ekonomin, där de sistnämnda
beskrevs som åkerbrukare och skötare av oxar, svin,
får och troligen även hästar. Det megalitiska folket
definierades av Stjerna som en åkerbrukskultur, förenad med boskapsskötsel. De bedrev en livlig sjöfart, bodde i en särbebyggelse, flinta och även sten
var de viktigaste materialen för deras föremålstillverkning och de begravde sina döda i megalitgravar.
Det nya ägandet av bl.a. husdjur och jord tvingade
dem att sluta sig samman till försvar, något som
var märkbart genom t.ex. dubbeleggade stridsyxor,
spånpilspetsar, armskyddsplattor av ben och slipade
yxor. Stjerna menade att det megalitiska folket hade
tagit till sig dessa föremål, samt även gravskicket
och ekonomin, genom kontakter och influenser söderifrån (Stjerna 1911:64f, 69, 78, 99ff, 124).
Stjerna använde sig även av begreppet submegalitisk kultur. Med detta begrepp syftade han på
de områden norr- och österut dit den megalitiska
kulturens föremål (framför allt flintyxor och kopior
av dessa i bergart), deras ekonomi och levnadssätt
spridit sig, men däremot inte praktiken att resa megalitgravar (Stjerna 1911:66, 72ff, 79). Den megalitiska kulturen ska när den spreds i form av submegalitisk kultur ha påverkat boplatsfolket genom
att sprida kunskap om lerans behandling, genom att
ha fört över förarbeten i flinta samt genom att ha
verkat inspirerande på överflyttandet av typer i ben
till skiffer och sten (Stjerna 1911:85f). Samtidigt betonades att det aldrig var tvärtom, utan istället menade han att ”under sin segrande frammarsch mot
nordost upptager den megalitiska kulturen inga element ur den tillbakavikande boplatscivilisationen”
(Stjerna 1911:115). Med tiden ska boplatsfolket ha
dukat under för denna submegalitiska kultur och
han framhöll angående relationen dessa två kultur-
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former emellan att ”Den inhemska är den andra betydligt underlägsen” (Stjerna 1911:115). Fynden från
skandinavisk hällkisttid (senneolitikum) framhölls
som beviset för de främmande kulturernas övermakt
(Stjerna 1911:87, 91, 105, 115).
Det tredje folket, ensamgravskulturen (snörkeramisk kultur/jylländsk enkelgravskultur), beskrevs som ett från Centraleuropa inträngande,
erövrande och främmande folk. Stjerna definierade
ensamgravskulturen som en ren s.k. landkultur, till
skillnad från den megalitiska kulturen som han menade hade lyckats kombinera brukandet av jorden
med handel och färder på havet (Stjerna 1911:117).
Lockade av bärnstenen ska ensamgravskulturen ha
trängt norrut, men först i slutet av mellanneolitikum ska de ha börjat utöva ett påtagligt inflytande
på de skandinaviska folken (Stjerna 1911:115-124).
Enligt Stjerna ska också enstaka fynd av bandkeramik (stridsyxekeramik) och båtformiga yxor
ha börjat uppträda i skiftet mellan-/senneolitikum.
Dessa material knöts till en östlig form av ensamgravskulturen. Han menade också att båtyxor och
bandkeramik hade äldre föregångare under mellanneolitikum. Hit förde han t.ex. tidiga kopparyxor
och han menade att bärarna av denna kultur borde
ha begravt sina döda i ensamgravar även om varken
dylika gravar eller deras keramik ännu var kända.
Han såg hur som helst detta som belägg för inverkningar från sydöst, från Österrike och Ungern, och
han menade att tingen sannolikt förts till regionen
av främlingar. Att dessa tidiga fynd var så spridda
gjorde att det inte gick att tala om att ett nytt folk
bosatt sig i området. Dessa från sydöst kommande
kulturelement ska dock enligt Stjerna sannolikt ha
bidragit både till boplatskulturens försvinnande
och till hejdandet av megalitgravarnas utbredning
(Stjerna 1911:111ff). Under senneolitikum menade
han att skillnaderna mellan öst och väst jämnades ut
och att megalitiska gravar (hällkistor) nu uppträdde
också på Gotland, vilket tolkades som ett resultat av
att den submegalitiska kulturen tillsammans med
den östliga ensamgravskulturen hade erövrat östra
och norra Skandinavien (Stjerna 1911:123).
Betydelsen av denna indelning i tre olika kulturer
kan knappast underskattas. Redan här kan vi också
se hur kulturerna tillskrevs olika ekonomier och livsstilar samt hur detta tillskrivande handlade om mer
än enbart mat. Jägarna och samlarna beskrevs som
upprätthållare av ålderdomliga traditioner, som oföränderliga, underlägsna och fredliga samt som mottagare av influenser från andra. Jordbrukarna skildrades
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däremot som föränderliga och som både mottagare
och givare av influenser samtidigt som deras militära
behov och övermakt poängterades.

Epipaleolitiska jägare och samlare eller
submegalitiska bönder?
Hur kom det sig då att Stjerna uppfattade Gotland
som en del av boplatsfolkets område? Till att börja
med omnämnde han enbart materialet från Gullrum, Hemmor och Stora Förvar (Stjerna 1911:79).
Materialet härifrån visade enligt hans mening på
betydande influenser från den megalitiska kulturen
genom närvaron av keramik och importerad flinta.
Trots detta ansåg han att det var fasthållandet vid
gamla traditioner som hade varit helt avgörande för
såväl sättet att bo, livnära sig och begrava de döda,
som avseende industriell och konstnärlig teknik.
Detta blev avgörande för hans ställningstagande.
Han betonade att åtskilliga former fortfarande
gjordes i ben, att sten, ben och skiffer tillsammans
gjorde flintan umbärlig, att uråldriga redskap fanns
kvar, att människorna precis som förr bodde i flockar på boplatser och att det saknades vapen. Han menade att ben från andra tamdjur än hund saknades
och att det inte hade iakttagits några sädesavtryck
på de tusentals keramikskärvor som påträffats på
boplatserna, vilket fördes fram som argument för
att det inte hade bedrivits jordbruk. Näringarna
var alltså desamma som under epipaleolitikum och
människorna ansågs ha varit lika lite krigiska som
sina epipaleolitiska förfäder (Stjerna 1911:79-91).
Gravarna beskrevs i sin tur som ett utmärkande
drag för boplatskulturen i kontrast till den megalitiska kulturens megalitgravar och den submegalitiska kulturens okända gravskick. De var därmed
också viktiga för Stjernas resonemang. Gravarna
ansågs avspegla ett primitivt, enkelt och uråldrigt
gravskick där människorna begravde de döda mitt
på boplatserna. Han talade om den s.k. boplatsgraven, som innebar att den döda begravdes för dennes
långa sömn där han/hon brukade ligga i livet; kanske i eller under huset. Sedan väntade människorna
sig att personen åter skulle vakna och börja leva i
gruppen (Stjerna 1911:80, 125ff). Stjerna skrev: ”För
den primitiva tanken måste döden ha tett sig som
en sömn, hvilken varade mycket länge” (Stjerna
1911:125). Redan nu hade det också noterats att mer
eller mindre fullständiga människoskelett förekom i

lagren och Stjerna menade att de skulle förstås som
förstörda gravar. Människorna hade glömt den döda
eller också hade en ny grupp människor kommit
till platsen och då ”trampade man sönder det i en
nödtorftig grop nedlagda skelettet och benen spriddes åt liksom djurbenen” (Stjerna 1911:129). Stjerna
menade att de hade imiterat det megalitiska folkets
gravar lika lite som deras levnadssätt och militära
utrustning. Gravarna överensstämde istället med
vad Stjerna beskrev som primitiva begravningar i
allmänhet (Stjerna 1911:85, 125ff).
Denna bild skapade Stjerna trots att en hel del
föremål som han själv såg som karaktäristiska för
den megalitiska kulturen var kända på Gotland vid
denna tid. Det var också detta som Lithberg kom
att följa upp. Förutom att peka på boplats-, lös- och
depåfynd av bl.a. flintyxor och dess kopior av bergart, menade Lithberg att de öppna boplatsernas keramik, ler- och rörbenspärlor samt bennålar hade
släktskap med det megalitiska. Gullrumsmejseln
uppfattade han som en kopia av den megalitiska
tjocknackiga flintyxan och han lyfte fram förekomsten av spånpilspetsar och dubbeleggade stridsyxor
på ön. Människohuvudet på Gullrumskammen
skildrades t.o.m. som ett bevis för mycket långtgående förbindelser. Till skillnad från Stjerna ville han
inte heller blanda in fångstredskap i diskussionerna
om kulturtillhörighet, utan han såg dem som ett resultat av att människorna på platserna hade fiskat
och jagat säl och att ben, före metallen, var det enda
lämpliga valet av material. Därtill tog Lithberg upp
den då nyligen påträffade megalitgraven i Ansarve
och nämnde förekomsten av en liknande vid Lixarve
gård, båda i Tofta sn (Lithberg 1914:94, 111ff).
Möjligen var det också denna syn på det gotländska materialet som gjorde att Lithberg valde ett annat jämförelsematerial än Stjerna då han diskuterade
gravarna. Han lyfte fram förekomsten av stenkonstruktioner, av svinbetar kring halsen på de döda
och av tandpärlsuppsättningar, till vilka han fann
paralleller i Skåne, Danmark och på kontinenten
(Ostorf och Plau i Mecklenburg). Lithberg föreslog
också att den år 1886 påträffade graven i Västerbjers,
som omgärdades av en halvcirkel av större gråstenar,
skulle kunna ses som en eventuellt submegalitisk
företeelse. Graven påträffades innan platsens fyndförande lager hade hittats och Lithberg skildrade den
därför som en markgrav (Lithberg 1914:89f, 109ff).
Övriga gravar skildrade han dock som boplatsgravar likt Stjerna och han menade att det rörde sig
om enkla enpersonsgravar med lite eller inget grav-
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gods (Lithberg 1914:86ff). Detta hade till viss del
sin grund i att han ansåg att föremål i många fall
hamnat i gravarna oavsiktligt. Hit hörde keramikskärvor och djurben, men också andra ting. Angående ett pilspetsfragment från en grav framhöll han
att om de hade velat lämna en pilspets som gravgods
skulle vi ha förväntat oss en hel och inte ett fragment
av en tånge (Lithberg 1914:87). Ett annat exempel är
hur han avfärdade en skafthålsyxa (den jylländska
stridsyxan i grav 3 i Visby) som gravgods p.g.a. att
yxan var vittrad och skelettet kvinnligt (Lithberg
1914:88; jfr Janzon 1974:295). Spridda människoben och fynd av tandpärlor i lagren tolkades däremot som spår efter gravar (Lithberg 1914:87f).
Han framhöll även att gravarna i sig indikerade
att människorna nu hade fått en fördjupad uppfattning om livets mening (Lithberg 1914:106). Till
skillnad från Stjerna underströk Lithberg angående
boplatsgravarna att det inte rörde sig om ”ett simpelt
nermyllande af ett kadaver i möddingen” (Lithberg
1914:111). Han lyfte fram tandpärlsuppsättningen i
en grav i Visby och de lagda stenar som påträffats
kring en av gravarna i Gullrum som belägg. Avseende stenarna i Gullrum frågade han sig om inte
detta möjligen kunde vara spår efter ett inhägnat
gravrum (Lithberg 1914:111f).
Grundat på dessa aspekter, tillsammans med
den vikt han lade vid lösfyndens spridningsmönster, menade Lithberg att den megalitiska kulturen hade nått Gotland under döstiden (tidigneolitikum), om än senare än i västra Skandinavien.
Den var först uppblandad med ärvda element från
den inhemska kulturen, men blev med tiden alltmer megalitisk (Lithberg 1914:111). Om det någonsin hade funnits en motsättning mellan olika
folk på ön menade han att den i så fall skulle stå
att finna mellan trindyxfolket och det megalitiska
folket. Däremot tog han helt avstånd ifrån tanken
att det skulle ha funnits en motsättning mellan
den megalitiska kulturen och boplatsfolket (Lithberg 1914:132). De öppna boplatserna tillhörde
enligt hans mening åkerbrukskulturen (Lithberg
1914:131). Som en följd av detta ansåg Lithberg att
de människor som levt på Gotland under mellanneolitikum, vilka Stjerna sett som epipaleolitiska
jägare och samlare, istället helt och hållet borde
förstås som submegalitiska jordbrukare. Han skrev
”Vi misstar oss helt säkert icke, om vi uppfattar
den företeelse på Gotland, som blifvit kallad epipaleolitisk, som helt och hållet submegalitisk” (Lithberg 1914:115).
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Intressant är att både Lithberg och Stjerna uppfattade gropkeramiken, vilken med tiden blivit en
viktig aspekt för att skilja den gropkeramiska kulturen från de andra neolitiska kulturerna, som ett
resultat av megalitisk påverkan. Lithberg gick något längre än Stjerna och menade att boplatskeramiken var submegalitisk (Stjerna 1911:85; Lithberg
1914:112f). Viktigt för Stjerna i hans bedömning var
istället för keramiken och förutom ekonomin, gravarna och boendet, olikheten i förekomsten av flinta
respektive ben (Stjerna 1911:85). Detta är emellertid
en skillnad som redan Lithberg, men också andra
forskare sedan dess, har förklarat på helt andra sätt,
t.ex. som en följd av materialtillgångar alternativt
bevaringsförhållanden (t.ex. Lithberg 1914:114;
Stenberger 1971:58).
Stjernas och Lithbergs diametralt olika slutsatser
hör också intimt samman med deras val av undersöknings- och jämförelsematerial. Om Stjerna inte enbart hade studerat tre av de gropkeramiska platserna,
utan om han också hade tittat på graven i Västerbjers
samt på lös- och depåfynd, hade han kanske kommit
fram till en annan åsikt. Om han vid sin tid dessutom hade känt till det under Lithbergs tid utgrävda
materialet, som t.ex. Ansarvemegaliten (Lithberg
1914:93f, 110), då hade kanske Lithberg och Stjerna
inte alls stått fullt så långt ifrån varandra som de kom
att göra. Mysinge på Öland, där megalitgravar redan
var kända (Arne 1909), tolkade Stjerna t.ex. som en
megalitisk koloni (Stjerna 1911:91). Så blev dock inte
fallet, utan istället kom deras böcker att lägga grunden för en polemik som än idag präglar forskningen
kring gotländskt mellanneolitikum. Till en början
kom dock Lithbergs idéer att tystas ner trots hans
större kunnande om det gotländska materialet. Det
var istället Stjernas tolkningar som fördes vidare och
det var hans idéer som blev utgångspunkt för forskningen de följande decennierna.

2.2 Nihléns avtryck – 1920- till
och med 1970-talets forskning
1965 publicerades en artikel om Knut Stjernas seminarium, författad av Birger Nerman, vilken avslutades med påståendet att Stjerna i ”Före hällkisttiden” genom sin otroliga förmåga till syntes hade
dragit upp linjer som forskningen ännu arbetade
efter (Nerman 1965). För Gotlands del var det också
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Stjernas bild av dåtiden, istället för Lithbergs, som
forskningen utgick ifrån ända fram till 1980-talet.
Fokus låg på de gropkeramiska platserna, vilka tolkades som boplatser. Inget intresse riktades mot öns
lösfynd och inga tankar fanns om att öborna under
mellanneolitikum skulle ha varit bofasta bönder i
inlandet (t.ex. Nihlén 1927:207f, 211; Stenberger
1964:95; Janzon 1974:126f; Malmer 1975:108). Att
forskningshistorien för Gotlands del tog just denna
inriktning har sannolikt en hel del med John Nihléns (fig. 2.3) doktorsavhandling ”Gotlands stenåldersboplatser” att göra, i vilken Lithbergs idéer möttes av skarp kritik.

Nihlén och Gotlands stenåldersboplatser
Som framgår av titeln på John Nihléns doktorsavhandling, vilken publicerades 1927, var fasta fornlämningar det han betraktade som mest betydelsefullt i skapandet av förståelse för stenåldern. Lös- och
depåfynd behandlades inte alls i hans arbete och han
berörde inte heller megalitgravarna i Tofta. Tofta-

megaliterna kom faktiskt inte att omnämnas i litteraturen om öns stenålder överhuvudtaget under
hela perioden fr.o.m. 1920- t.o.m. 1970-talet. Trettio stenålderslokaler inkluderades däremot i Nihléns studie, av vilka flera hade upptäckts och/eller
undersökts mellan åren 1922 och 1927. Hit hörde
gropkeramiska platser som Gumbalde, Alvena, Kinner, Ajvide och Fridtorp (Nihlén 1927:11, 69ff, 81ff,
83ff, 93ff, 103ff). Dessutom skedde omfattande exploateringsundersökningar i Visby, vilka leddes av
Nihlén 1924 och 1925 (Nihlén 1927:5; Österholm
1989:32). Källmaterialet som Nihlén hade att tillgå
var ifråga om fasta fornlämningar således betydligt
mer omfattande än både Stjernas och Lithbergs. Att
detta kom att påverka hans skildring av mellanneolitikum märks särskilt i ett avseende, nämligen gällande tamdjurshållningen.
Med betydligt fler kända fynd av tamdjursben
inom öns gropkeramiska platser kunde Nihlén inte
blunda för att öborna hade haft fler tamdjur än enbart hund. Nihlén kom att framhålla, till skillnad
från Stjerna, att boskapsskötseln varit viktig. Nötkreatur, får, getter och svin hade hållits och de hade

Figur 2.3. John Nihlén. 1901-1983. Foto Mats Nihlén.
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även haft tamdjur som hund och möjligen också
häst (Nihlén 1927:207f). Dessutom menade han att
åkerbruket nog hade blivit känt på ön vid denna tid
(Nihlén 1927:211).
Detta kom dock inte att innebära att Nihlén
närmade sig Lithberg. Istället framställdes Lithbergs
tolkning av de gropkeramiska platserna som säsongsfiskeplatser för inne i landet bofasta bönder, som helt
osannolik (Nihlén 1927:191, 207, 211f). Han menade att platserna i så fall borde ha fortsatt att vara
viktiga även under bronsåldern (Nihlén 1927:211).
Lithbergs hänvisning till strandförskjutningen och
att lokalerna med tiden förlorade sina kustbundna
lägen (Lithberg 1914:117), såg han inte som en tillräcklig förklaring. Att platserna övergavs tolkades
istället som ett bevis för att det var först nu som
åkerbruket på allvar etablerades på ön. Till skillnad
från Stjerna kom han dock inte att förklara detta
med hänvisning till de främmande och jordbrukande kulturernas övermakt. Han lutade sig istället
på idén om en klimatförändring som orsak till att
det blev möjligt för nya kulturformer och en ny ekonomi att få fäste. Detta skildrades som möjligt p.g.a.
att det förändrade klimatet, med sämre fisktillgång
och svårare levnadsförhållanden som följd, kom att
resultera i att befolkningen reducerades kraftigt och
drevs till mer skyddade platser i inlandet. Stormfloder och översvämningar ska ha försvårat eller omöjliggjort fisket. Därmed ska grunden för de kustbundna boplatsernas varaktighet ha ryckts undan.
Fattigdomen på lokaler från både senneolitikum och
tidig bronsålder lyftes fram som argument (Nihlén
1927:211ff). Här märks det tydligt att Nihlén inte
alls delade Lithbergs uppfattning om lösfyndens betydelse. Lithberg hade nämligen genom sin studie
av de senneolitiska lösfynden kommit fram till att
nästan ingen del av ön då var obebodd (Lithberg
1914:55). En annan aspekt som Nihlén lyfte fram
var spåren av svår artrit på unga individers skelett
i gravarna, vilket han ansåg hade sin orsak i svåra
levnadsförhållanden till följd av ett ogynnsamt klimat (Nihlén 1927:212f). En klimatförsämring ska
alltså ha varit den viktigaste orsaken till att de gropkeramiska platserna övergavs, att bebyggelsen lades
om från kust till inland, att nya kulturformer fick
fäste och till att åkerbruket slog igenom (jfr t.ex. S.
Lindqvist 1923; O. Lidén 1938:184f). Dessa var de
enligt Nihlén dittills allra största förändringarna i
öns historia (Nihlén 1927:210ff).
Avseende hur livet gestaltade sig dessförinnan
målade Nihlén upp en bild som stod nära Stjernas.
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Öns material uppfattades som lämningar efter boplatsfolket, de gropkeramiska platserna skildrades
som permanent bebodda och de benämndes som
strandboplatser. Det betonades att fiske och jakt
obestridligen varit öbornas huvudnäringar (Nihlén
1927:191, 207, 211). Kulturen skildrades som mycket konservativ och ålderdomlig. Människorna ska ha
upprätthållit traditioner från både mesolitikum och
paleolitikum. Nihlén lyfte som argument fram att
gamla former av ben och grönsten dominerade materialet (Nihlén 1927:211). Gravarna skildrades som
boplatsgravar, det framhölls att en del begravningar
i Visby troligtvis hade skett under golvet till hyddor och spridda människoben sågs som spår efter
gravar, vilka förstörts redan under boplatstiden eller
vid jordbruksarbete i senare tid (Nihlén 1927:168f,
179).
Nihlén var emellertid den förste att uppmärksamma vad han kallade för skelettstympning och
beskrev som en form av rituell sönderdelning av
kroppen (Nihlén 1927:171, 178, 180). Han var också den förste som tolkade djurben i gravarna som
tecken på att människorna hade lagt ner föda till de
döda, vilket i sin tur associerades med dödsmåltider eller dödsoffer (Nihlén 1927:177f). Detta i kombination med faktorer som användandet av ockra,
gravarnas nära samband med härden, skelettens varierande läge och växlande orientering, förekomsten
av smycken i både mans- och kvinnogravar och det
faktum att vapen och redskap var vanliga gravgåvor, lyftes fram som belägg för att det gotländska
och det senpaleolitiska gravskicket var så påfallande lika att han ansåg sig stå inför ett verkligt
samband (Nihlén 1927:179ff). Nihlén framhöll att
de gotländska gravarna, trots deras likheter med andra kulturers gravar, framför allt var uttryck för ett
fasthållande vid äldre, mesolitiska och paleolitiska,
traditioner (Nihlén 1927:182f). Sammanfattningsvis menade han att den epipaleolitiska civilisationen
hade levt vidare relativt oförändrad in mot stenålderns slut och han fastslog att öborna hade hållit fast
vid kulturformer som i ganska rakt nedstigande led
härstammade från paleolitikum (Nihlén 1927:182f,
211).
Däremot gav han en bild av öborna som betydligt mer självständiga i förhållande till den megalitiska kulturen än vad Stjerna hade framhållit (Nihlén 1927:168, 211). Sannolikt är det häri förklaringen
ligger till att han hänvisade till naturförändringar,
istället för att som Stjerna peka på de främmande
kulturernas övermakt, när han förklarade varför
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strandboplatserna övergavs. Han skrev att ”[…]
någon kraftigare megalitisk påverkan gör sig aldrig gällande på de gotländska boplatserna” (Nihlén
1927:211). Avseende sydskandinavisk flinta menade
han att det rörde sig om enstaka importvaror (Nihlén
1927:211). Öns tidigneolitiska och äldre mellanneolitiska keramik beskrevs som primitiv, av megalitisk
keramik praktiskt taget opåverkad boplatskeramik.
Den yngre mellanneolitiska keramiken ansågs ha
flera märkbara element hämtade från megalitkeramiken, men dessa skildrades ändå som svaga reflexer
(Nihlén 1927:159-168). Den självständighet han
tillskrev öborna gällde även boskapsskötseln. Han
nämnde att det förvisso var möjligt att tamdjur hade
förts in utifrån, men att det troligaste ändå var att
det var på ön redan förekommande vilda arter av
svin, häst, hund och dvärgoxe som nu domesticerades (Nihlén 1927:207ff). Till skillnad från Stjerna
som menat att den megalitiska kulturen bedrivit en
livlig sjöfart, ansåg dessutom Nihlén att Gotland,
tack vare sitt strategiska geografiska läge, ”praktisk
taget sedan stenåldern behärskat sjöfart och handel”
på Östersjön (Nihlén 1927:12).
Gotland hade enligt Nihlén varit en kulturell
enhet med en livskraftig och särpräglad ökultur
som med lätthet mottog och omsatte främmande
kulturimpulser samtidigt som den p.g.a. sitt isolerade läge kunde behålla sin egen särart (Nihlén
1927:12). Med detta synsätt skapade Nihlén förutsättningen för att, trots förekomsten av alla de ting
och företeelser som Lithberg lyft fram och som vid
denna tid förknippades med den megalitiska kulturen, ändå hålla fast vid Stjernas bild av öbornas kulturtillhörighet, gravskick och levnadssätt.

Redan i detta verk framträder den kritik som
skulle komma att riktas mot Nihlén. Det gällde
inte hans syn på öbornas kulturtillhörighet, gravskick eller levnadssätt, utan hans uppfattning om
deras relation till omvärlden. Rydh studerade och
diskuterade framför allt den stenålderskeramik
som hittats i grottan, vilken hon uteslutande definierade som boplatskeramik (Schnittger & Rydh
1940:75ff). Bilden av kontinuitet i boplatskulturen
över tid kom därmed att upprätthållas. Däremot
såg hon inte öns boplatskultur som lika egenartad, avskild och konservativ som Nihlén menat.
Element som knöt den äldsta keramiken till den
östsvenska boplatskeramiken lyftes fram och den
yngre keramikens likhet med både megalitkeramik
och stridsyxekeramik poängterades. Rydh menade
att det inte alls rörde sig om s.k. svaga reflexer, som
Nihlén hade hävdat, utan om uttryck för tidiga
kontakter och påtagliga impulser utifrån. Framför
allt lyftes kontakten med stridsyxekulturen fram,
synlig i vad Rydh tolkade som importgods, efterbildningar samt tydliga blandformer (Schnittger
& Rydh 1940:75ff). Ön hade därför enligt henne,
och framför allt under andra hälften av mellanneolitikum, ingått i större sammanhang (Schnittger &
Rydh 1940:79). Det mottagande och omsättande av
främmande kulturimpulser som Nihlén hade lyft
fram, tillskrevs alltså av hans efterföljare betydligt
större betydelse för öbornas tillvaro än vad han själv
hade ansett.

Hanna Rydh och Stora Förvar

Vid denna tid publicerades ytterligare en stor monografi, nämligen ”Das grabfeld von Västerbjers
auf Gotland” av Mårten Stenberger, Elias Dahr och
Henrik Munthe (Stenberger m.fl. 1943). I den sammanställdes resultaten från de undersökningar som
utförts i Västerbjers åren 1932 till 1939 under ledning av Erik Floderus, Erik Bellander respektive
Mårten Stenberger (Stenberger m.fl. 1943:22ff). Utgrävningarna i Västerbjers verkar ha väckt Stenbergers intresse för Gotlands mellanneolitikum. Han
skrev om öns stenålder i ”Boken om Gotland” från
1945 och han kom bl.a. att ge Västerbjers stort utrymme i sitt syntetiserande verk ”Det forntida Sverige” från 1964.
Stenberger ansåg att de döda i Västerbjers hade

Nihléns bild skulle leva vidare de kommande
decennierna. En bidragande orsak till det kan
vara att det snarare var gravarna, än boplatserna,
lös- och depåfynden, som nu stod i forskningens
fokus. Nya undersökningar skedde i Västerbjers,
Visby, Fridtorp, Ire och Västerbys. Trots att fyndförande lager framkom var det framför allt gravarna som kom att behandlas i tidens publikationer (Stenberger m.fl. 1943; Janzon 1974; Englund
1982). Det enda undantaget var Bror Schnittgers
och Hanna Rydhs monografi över grottan Stora
Förvar, som närmare ett halvt sekel efter utgrävningarnas slutförande gavs ut 1940.

Stenberger, Västerbjers och Det
forntida Sverige
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begravts inom en samtidigt utnyttjad boplats (Stenberger m.fl. 1943:29ff; Stenberger 1964:99). Stjernas
boplatsgrav levde alltså vidare. Han skrev att: ”Man
levde utan rädsla eller skräck tillsammans med de
döda.” och påpekade att några gravar tycktes ha
lagts under golvet till hyddor (Stenberger 1964:99).
Avseende gravgodset framhölls att de döda dessutom verkade ha behövt samma ting, som de behövt
i livet (Stenberger 1964:99f). Den gropkeramiska
kulturen (boplatskulturen hade nu döpts om efter
att gropkeramiska platser hittats i sydvästra Skandinavien) skildrades som en kustkultur med sin grund
i fiske och säljakt. De gropkeramiska platserna, vilka
Stenberger benämnde som kustboplatser, beskrevs
som små, varaktigt bebodda stenåldersbyar. Att det
inte fanns några liknande platser i inlandet lyftes
fram som ett argument för att säsongsförflyttningar
aldrig hade skett (Stenberger 1962:47, 1964:94f,
1971:63).
Stenberger menade dessutom att den gropkeramiska kulturens människor karaktäriserades av stor
rörlighet, att de var goda sjöfarare och skickliga handelsmän. Att flinthandeln i västra Östersjöområdet
till stor del kan ha legat i deras händer lyftes fram
som sannolikt (Stenberger 1962:47, 1964:95f). För
Gotlands del framhöll han att öborna hade haft livlig kontakt med stridsyxekulturens herdar och att de
hade haft merkantil och kulturell kontakt med södra
Östersjökusten (Stenberger 1964:100, 1971:65). Den
gropkeramiska kulturens människor ska också överlag ha haft kontakter med norra Skandinavien (Stenberger 1962:49). Precis som Rydh tillskrev han dessa
kontakter större inverkan på öbornas tillvaro än vad
Nihlén gjort. Öborna ska enligt Stenberger ha haft
en stor anpassningsförmåga och de ska beredvilligt
ha tagit till sig och införlivat främmande kulturformer och element i sin egen kultur. Till skillnad från
Nihlén såg han t.ex. inte bara upptagandet av åkerbruk, utan också tamdjurshållningen, som en följd
av påverkan utifrån (Stenberger 1962:47, 1964:96,
106). Samtidigt underströk han att fastän den gropkeramiska kulturens människor med tiden lärde
sig lite boskapsskötsel och åkerbruk, blev de aldrig
några riktiga bönder (Stenberger 1964:95). De hade,
trots sin receptiva natur, i stort varit konsekventa i
sin livsföring och då framför allt i sitt beroende av
säljakten (Stenberger 1962:47).
Stenberger delade således i stort det synsätt som
Nihlén och/eller Stjerna tidigare målat upp av livet
på ön. I fråga om den gropkeramiska kulturens ursprung skulle han emellertid komma att framföra en
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helt annan åsikt. I ”Det forntida Sverige” framhöll
han att den gropkeramiska kulturen motsvarade ett
eget folk som uppträdde lika plötsligt som de försvann (Stenberger 1964:94, 106ff). Han menade att
de troligen invandrade från östliga områden bortom Östersjön för att med tiden gå under (Stenberger 1962:48, 1964:106ff). Idén om en kontinuerlig
boplatskultur på Gotland ända in mot stenålderns
slut, som det vid denna tid hade funnits en konsensus kring i flera decennier, kom alltså att ifrågasättas. Stenbergers åsikt ska säkerligen härledas till
att det efter att Mölner i Väte sn upptäcktes 1962
blev allmänt accepterat att trattbägarkulturen nått
ön. Trots att fynd av trattbägarkeramik tidigare hittats i Stora Förvar och i Ardags (Nihlén 1927:58ff;
Schnittger & Rydh 1940; foton och fältanteckningar
av Greta Arwidsson i ATA), kom Mölner att skildras som Gotlands första kända trattbägarboplats.
Agneta Althin menade att keramiken i Mölner visade på så direkta kontakter med Sydskandinavien
att ”man kanske måste tala om en invandring från
detta område”. Dessutom framhölls att liknande
fynd också hittats i närliggande Gräne samt i Grötlingbo sn (Althin 1967; jfr Stenberger 1964:66, 71f).
Därtill kom, för första gången sedan Lithbergs dagar, depåfynd relaterade till trattbägarkulturen att
uppmärksammas. Stenberger lyfte nämligen fram
öns depåer av tunnackiga flintyxor. Dessutom skrev
han om våtmarksfynden av keramik i Martebo myr.
De hade tidigare, av bl.a. Nihlén, definierats som
boplatskeramik, men Stenberger lyfte nu fram kärlen som rituellt deponerade trattbägare (Stenberger
1964:71f).
Efter ett halvt sekel fick alltså Lithberg medhåll
gällande uppfattningen om att trattbägarkulturen
hade etablerats på Gotland. Detta skulle dock inte
leda till att hans bild av öns stenålder fördes fram på
nytt. Istället hölls det fast vid att trattbägarkulturen och den gropkeramiska kulturen representerade
olika folk. Stenberger menade i linje med detta att
ättlingar både till den tidigneolitiska bondekulturen och till den mesolitiska kulturen kunde ha levt
kvar i Gotlands inland samtidigt som gropkeramikerna levde vid kusten (Stenberger 1964:102).
Intressant är att Stenberger inte bara hade en avvikande syn på gropkeramikernas ursprung, utan
att han också kom att föra fram något annorlunda
åsikter bl.a. om deras egenskaper. Värt att nämna
är också att han menade att bosättningen på de
gropkeramiska platserna varit kortvarig (Stenberger
1964:102) och att han i likhet med Lithberg ansåg
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att begravningarna hade skett med påtaglig omsorg
om de döda (Stenberger 1964:99). Det som dock är
allra mest utmärkande är att han betonade gropkeramikernas effektivitet och expansionskraft samt att
han skildrade dem som överlägsna. Spånpilspetsen,
liksom pilspetsar av skiffer och ben, lyfte han fram
som bevis för gropkeramikernas överlägsenhet gentemot bönderna (trattbägarkulturen) (Stenberger
1964:106). Dessutom lyfte han fram Gotlands få
båtyxor, liksom avsaknaden av stridsyxekeramik,
som ett belägg för att gropkeramikerna inte tillät
främmande bosättningar på ön (Stenberger 1971:65).
I slutändan ville han dock inte helt avfärda möjligheten att det trots allt kunde ha varit just konflikter och sammanstötningar med stridsyxekulturen
som var orsaken till den gropkeramiska kulturens
försvinnande. Som alternativ framhöll han att stridsyxekulturens människor kunde ha gjort sig till herrefolk över de andra stenåldersgrupperna, om det nu
inte var så att de olika stenåldersfolken till sist smälte samman (Stenberger 1964:106, 120, 1971:65).
Att det var den kulturdualistiska syn som Stenberger presenterat som därefter levde vidare märks
genom att en dylik tolkning framfördes så sent som
1981. Då föreslogs att jägare och samlare kunde ha
levt kvar vid kusten under tidigneolitikum, medan
en mer agrar trattbägarkultur existerade i Gotlands
inland (Nylén m.fl. 1981).

Gunborg O. Janzon och Gotlands
mellanneolitiska gravar
Nästa stora bidrag till bilden av Gotlands mellanneolitikum kom med Gunborg O. Janzons doktorsavhandling ”Gotlands mellanneolitiska gravar” som
publicerades 1974. Dessförinnan hade Mats P. Malmer behandlat, med stridsyxekulturen associerat,
material på ön i sin doktorsavhandling ”Jungneolitische Studien” från 1962; ett arbete som kom att
påverka Janzon. Framför allt verkar det dock ha varit
Malmers argumentation för objektivitet och exakta
definitioner (Malmer 1963; jfr Olsen 2003:73f), som
satte spår i Janzons arbete. Malmer var också en av
hennes två handledare. Janzon valde att samarbeta
med flera osteologer: Nils-Gustaf Gejvall (1974),
Torstein Sjøvold (1974) och Jan Ekman (1974). Hon
lät utföra 14C-analyser och var noga med definitioner av såväl ting som gravar. Den noggrannhet som
karaktäriserade Janzons metod kom i sin tur att

leda henne fram till intressanta iakttagelser. Hennes
källkritiska inställning gjorde dock att hon bara inkluderade det, enligt henne, bäst bevarade och bäst
dokumenterade materialet. Längre bort från idén
om skelettstympning har nog forskningen aldrig varit (Janzon 1974:14, 250-354; jfr Andersson 2004).
Det Janzon kom fram till var att det verkade ha
funnits regler för var föremål skulle placeras i gravarna, i de fall då placeringen inte styrdes av gravens
tekniska konstruktion (Janzon 1974:55, 112ff). Hon
menade dessutom att det fanns vissa lokalbundna
tendenser avseende både förekomsten av föremål och
var i gravarna gravgodset placerades. Att vissa föremål lagts ner i mansgravar på ett gravfält och i
kvinnogravar på ett annat kunde t.ex. påvisas (Janzon 1974:51ff, 63; jfr Andersson 1997, 2002; Wallin
2010a). Denna bild av lokala skillnader kom även
de osteologiska analyserna att följa upp. Jan Ekman
kom t.ex. utifrån djurbensmaterialet att dra slutsatsen att: ”Ingen boplats är egentligen den andra lik.”
(Ekman 1974:213).
Janzon framhöll alltså att begravningarna inte
bara karaktäriserades av omsorg, utan hon var den
första som förde fram teorin att gravskicket styrdes
av särskilda, ofta lokalbundna, regler. Intressant i relation till detta är också att hon inte jämförde gravskicket med äldre tiders gravar, utan med gravar
från andra områden, bl.a. från kontinenten (Janzon
1974:97f, 111). Janzon var dessutom den första att
utmana idén om boplatsgraven och värt att nämna
är att hon också beskrev gravarna som markgravar (Janzon 1974:11). Denna slutsats verkar hon ha
byggt på en vidareutveckling av Nihléns idéer. Precis som Nihlén lyfte hon fram gravarnas nära samband med härdar. Därtill följde hon upp hans idé
om djurben i gravarna som spår efter gravmåltider.
Hon framhöll att djurben borde tillmätas samma
betydelse som föremål och skelettmaterial (Janzon
1974:45). Till detta resonemang ville hon också
foga keramikskärvorna. Hon argumenterade för att
de djurben och keramikskärvor vilka påträffats vid
skeletten eller i gravarnas fyllning kunde vara lämningar efter matoffer som placerats vid gravarna. Att
dylika offer kunde ha skett upprepande gånger även
efter begravningarna betonades (Janzon 1974:105).
Detta fick henne överlag att ställa sig kritisk till det
vid denna tid allmänt förekommande sättet att tolka
alla anläggningar förutom gravarna och allt material
i lagren som boplatslämningar. Den nära kopplingen mellan gravar, stolphål och härdar ville hon med
andra ord inte begripliggöra som en följd av att de
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döda begravts i eller invid bostadshusen. Hon lyfte
istället fram eldning i samband med gravmåltider,
eller återbesök vid gravarna, som alternativa förklaringar (Janzon 1974:39, 117).
Janzon tog emellertid inte avstånd från idén att
de gropkeramiska platserna var boplatser, utan hon
ansåg att de hade fungerat som både grav- och boplatser. Däremot menade hon att antalet människor
som vistades på platserna kunde ha skiftat säsongsmässigt. I och med det var hon den första sedan
Lithbergs dagar som ruckade något på idén om att
dessa platser var de enda tidens öbor bodde inom.
Även hon menade dock att försörjningen till övervägande del hade baserats på jakt, fiske och insamling. Hon var t.o.m. mer försiktig än Nihlén i synen
på tamdjurshållningen och tolkade förekomsten av
ben från nötkreatur, får/get samt svin som belägg
för en begynnande boskapsskötsel. De något större
mängderna tamdjursben i Västerbjers såg hon som
relaterat till att lokalen delvis var yngre än övriga
platser (Janzon 1974:126).
Dessutom lyfte hon, precis som Nihlén, fram
betydelsen av resor och handel. I detta sammanhang uppmärksammades särskilt Ire, där hon själv
hade deltagit i de utgrävningar som skedde 1957
till 1960. Dessa forskningsundersökningar leddes av
Greta Arwidsson, som också var Janzons handledare
och som genom att ha varit landsantikvarie 1946
till 1956 hade stort kunnande om Gotland (Janzon
1974:XI). Avseende Ire lyfte Janzon fram gravarnas
konstruktion, förekomsten av hockerläge samt den
stora andelen importföremål, som belägg för lokalens särprägel; en särprägel som förklarades med att
människorna på platsen hade stått särskilt nära andra folk. De hade inte bara tagit emot föremål, utan
kontakterna utåt hade också gett dem kunskap om
andra människors livsstil, teknik och religiösa föreställningar. Kunskaper som kom att sätta spår i deras dagliga liv. Janzon avslutade sin doktorsavhandling med orden: ”[…] för människor som bor på en
ö är resor en livsnödvändighet” (Janzon 1974:127).

Ekonomi, ursprung, egenskaper
och undergång
Den bild av Gotlands mellanneolitikum som Nihlén kom att introducera var i viss mån ett mellanting mellan Stjernas och Lithbergs diametralt olika
tolkningar. När Nihlén skrev sin doktorsavhandling
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var det ofrånkomligt att öns material var motsägelsefullt till sin karaktär. Här fanns ting och företeelser som vid denna tid tillskrevs både det megalitiska folket (trattbägarkulturen) och boplatsfolket
(gropkeramisk kultur). Nihlén kom att presentera
en förklaring som trots detta gjorde det möjligt att
hålla fast vid Stjernas synsätt, samtidigt som denna
förklaring också blev en grund för en något annorlunda skildring av öborna. Nihlén beskrev boplatsfolket som bedrivare av en livlig sjöfart och handel,
och tillskrev dem en mer självständig roll gentemot
jordbrukarna. Att inflytandet utifrån var större och
mer djupgående än vad Nihlén menat kom flera av
hans efterföljare att framhålla. Nihléns bild av öborna som dels jägare, fiskare, samlare och boskapsskötare, dels skickliga handelsmän och sjöfarare, kom
emellertid att dominerade forskningen under de följande decennierna.
Det finns också onekligen en hel del mellanneolitiskt material som vittnar om långtgående kontakter och relationer med människor utanför ön. Samtidigt kan det dock vara viktigt att vara medveten om
var synen på öborna som goda sjöfarare och handelsmän har sina rötter. Detta har nämligen använts och
används än idag som ett sätt att förklara närvaron
av ting och företeelser som inte anses passa in i bilden av dåtiden. Trots närvaron av alla de megalitiska
ting och företeelser på ön som Lithberg hade påtalat
var det t.ex. möjligt för Nihlén att genom att bl.a.
hänvisa till handel och sjöfart hålla fast vid bilden av
öborna som tillhörande boplatskulturen ända fram
till stenålderns slut. Med denna kulturattribuering
verkar det sedan ha följt en specifik uppfattning om
människornas ekonomi, egenskaper, ursprung och
undergång, som forskarna var tvungna att förhålla
sig till.
Stjerna förefaller med sitt verk ha etablerat den
bild av boplatskulturen (den gropkeramiska kulturen), som de forskare vilka studerade Gotland under
de följande decennierna påverkades och styrdes av. I
denna bild hade just ekonomi, egenskaper, ursprung
och undergång intimt länkats samman i så pass hög
grad att det verkar ha krävts en annan syn på antingen ekonomi eller ursprung för att kunna presentera
andra tolkningar om egenskaper eller undergång
och vice versa. Uppfattningen om gropkeramikernas
mesolitiska rötter verkar t.ex. ha varit intimt knuten till synen på dem som fredliga och underlägsna. Först när Stenberger tillskrev gropkeramikerna
ett annat ursprung verkar det ha blivit möjligt att
skildra dem som militärt överlägsna. Det blev möj-
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ligt för honom att tolka ett föremål som spånpilspetsen som tillhörande den gropkeramiska kulturen,
istället för att se det som ett ting vittnande om öbornas receptiva karaktär och/eller om deras handel och
sjöfart. På samma sätt verkar det för Nihlén, när han
hänvisade till öns isolerade läge som en anledning
till att människorna där kunde hålla ett avstånd
till den megalitiska kulturen (trattbägarkulturen),
ha blivit möjligt att skildra öborna som mer aktiva
och självständiga och därmed som bedrivare av såväl
boskapsskötsel som en livlig handel och sjöfart. Han
kunde också presentera en annan bild av boplatskulturens upphörande än att se det som en följd av de
främmande kulturernas övermakt.
Att se den gropkeramiska kulturens människor
som ett folk oförmögna att fullt ut ta till sig jordbruket, som levandes på ett i någon mån mesolitiskt
vis, och att därmed se dem som dömda att antingen
trängas undan eller gå under var emellertid ett synsätt som kom att leva vidare. Skillnaden i ekonomi
efter jordbrukets införande begripliggjordes helt enkelt i termer av olika folk. Detta förändrades inte
ens sedan det blivit allmänt accepterat att trattbägarkulturen existerat på ön under tidigneolitikum.
Istället kom kulturdualistiska tolkningar, där jägare
och samlare antogs ha levt sida vid sida med jordbrukare att presenteras. Att återuppta Lithbergs
tolkningar av öns neolitikum verkar ha varit helt
otänkbart. Detta skulle dock komma att förändras.

2.3 Ny polemik med gamla
rötter – forskningen från och
med 1980-talet och framåt
Fr.o.m. 1980-talet kom boplatserna återigen att
hamna i forskningens fokus. Detta märks bl.a. genom den doktorsavhandling som följde efter Janzons
verk. Den var skriven av Inger Österholm, publicerades 1989 och hade titeln ”Bosättningsmönstret på
Gotland under stenåldern”. Liksom under Nihléns
dagar utfördes nya utgrävningar av stenålderslokaler
runt om på ön. Till de gropkeramiska platser som
påträffades och/eller undersöktes hör bl.a. Alvena,
Kinner, Gumbalde, Ajvide, Grausne, Hau och Stenstugu (t.ex. Englund 1981; Norrman 1985; Ronnevi-Engström 1988; Åhman 1989; Österholm 1989,
1992; Hägerman 1991). Utgrävningarna i Ajvide

kom starkt att bidra till att intresset för gravarna
höll i sig och dessutom kom lösfynden på nytt att
föras in i diskussionerna.
I spåren av den processuella och den postprocessuella arkeologin kom synen på vad kulturerna representerar att förändras. Nya tolkningar och idéer
har förts fram samtidigt som ett ökat intresse för
t.ex. social struktur kan noteras. Samtidigt har
emellertid den redan etablerade bilden av dåtiden
fortsatt att sätta sin prägel på forskningen. Den konsensus som länge var rådande gällande bilden av öns
mellanneolitikum är som bortblåst. Sett till forskningen från 1980 och fram tills idag är vi i mångt
och mycket tillbaka i det tidiga 1900-talets polemik
och jag anser mig grovt sett kunna urskilja tre olika
inriktningar. Inriktningar som anknyter till varsin
äldre forskare: Stjerna, Lithberg och Nihlén.

Boskapsskötare – med Nihlén som föregångare
På 1980-talet lanserades idén att den gropkeramiska
kulturen på ön hade utvecklats ur trattbägarkulturen och att de två kulturerna avlöste varandra i tid
(Österholm 1989:170f, 192; jfr Burenhult 1991:158,
1997b:14). Redan 1982 skrev Göran Burenhult att
”Gropkeramikerna har djupa rötter i den äldre bondestenålderns trattbägarfolk” (Burenhult i Englund
1982:5f). Senare framhöll han att den gropkeramiska kulturen på Gotland ska förstås som en ”inhemsk
anpassning av den gamla befolkningen till en ny och
gynnsam ekologisk situation” (Burenhult 1997b:14).
Utifrån den då gängse synen på kulturerna innebar detta att öborna skulle ha övergett en jordbrukande tillvaro till förmån för en fångstekonomi.
Denna uppfattning verkar ha blivit möjlig först med
den processuella arkeologins teoribildning, bl.a. med
dess fokus på yttre omständigheter som förklaring
till interna förändringar (jfr Welinder 1973). Österholm menade i linje med detta att varje stor omställning i ekonomin under Gotlands stenålder berodde
på klimatologiska och ekologiska förändringar (Österholm 1989:179).
En annan aspekt verkar emellertid också ha haft
betydelse. Vid denna tid ställs vi nämligen inför en
helt annan inställning till jordbruket än tidigare (jfr
Olsen 2003:50). Helt borta var nu uppfattningen
att det var olika folks förmågor som avgjorde om de
kunde ta till sig jordbruket eller inte. Istället skild-
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rades jordbruket som något öborna tvingades till i
tider av sämre yttre förhållanden. Sven Österholm
menade t.ex. att öborna tvingades till att bli bönder
p.g.a. att den temperaturkänsliga gråsälen, vid övergången till tidigneolitikum, lämnade Litorinahavet
(S. Österholm 2008).
Göran Burenhults argumentation kastar ljus över
detta resonemang. Överbefolkning, undernäring,
sjukdomar, trångboddhet och krigisk aktivitet ska
enligt honom snabbt ha följt i det tidiga jordbrukets spår (Burenhult 1991:103). Livet som jägare och
samlare beskrevs därtill som betydligt mer behagligt än den ansträngande tillvaron som bonde (t.ex.
Österholm 2002a:225). Inger Österholm menade att
det var de mycket rika marina resurserna under åtminstone huvudfasen av mellanneolitikum som gav
gropkeramikerna tid att utveckla ett rikt socialt och
ceremoniellt liv. Att boskapsskötseln i slutfasen av
perioden ökade tolkades i sin tur som ett tecken på
att större mer tidskrävande ansträngningar behövdes
för överlevnaden, vilket Österholm såg som orsaken
till fyndmaterialets enligt henne kvalitativa regression (Österholm 1989:193).
I relation till detta är det intressant att notera
att rituella inslag inom trattbägarkulturen var något som inte nämndes alls eller tonades ned i Österholms doktorsavhandling. Hon nämnde t.ex. med
tveksamhet och i förbigående megalitgraven i Ans
arve (Österholm 1989:144). Istället menade hon att
några gravseder som lämnat synliga spår efter sig
inte hade hunnit utvecklas (Österholm 1989:171).
Hon prickade ut platserna för öns flintyxdepåer men
diskuterade dem i ekonomiska och inte i rituella termer, samtidigt som de två i Martebo myr deponerade trattbägarna inte nämndes alls. Möjligen kom de
dock att bidra till att hon pekade ut två närliggande
platser som trattbägarboplatser, trots avsaknaden av
trattbägarkeramik vilket annars var hennes kriterium för en dylik definition (Österholm 1989:56f, 68,
176).
De mellanneolitiska gravarna över hela Gotland ansågs också spegla egalitära förhållanden,
utifrån att såväl vuxna av båda könen som barn fått
samma typ av begravningar (Österholm 1989:182,
1997a:479, 1997b:82, 2002b:177). Utifrån gravgodset framhölls att män och kvinnor överlag verkade
ha varit jämlika med en likartad arbetsfördelning.
Burenhult menade att människorna hade levt i samhällen i ekologisk och social balans. Den rikliga tillgången på mat ska ha resulterat dels i att män och
kvinnor var jämlika, dels i att symboler för makt,
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aggression och våld saknades. Bilden av den gropkeramiska kulturens människor som fredliga fick således nytt liv. Deras rörliga liv och hälsosamma mat
ska också ha skonat dem från folksjukdomar, karies,
epidemier och ryggont (Burenhult 1997a:176ff).
Det är tydligt att människor med olika ekonomi
fortsättningsvis begripliggjordes på helt skilda sätt.
De ansågs inte bara ha livnärt sig på olika sätt; med
olika förutsättningar ansågs de även ha kommit att
skilja sig från varandra avseende t.ex. levnadssätt,
gravskick och grad av social och rituell komplexitet
(Burenhult 1986:328; jfr Binford 1972). Häri torde
orsaken ligga till varför det, trots den förändrade
synen på vad kulturerna representerade och på jordbrukets betydelse, ändå var många av den kulturhistoriska arkeologins tolkningar som levde vidare.
Den äldre forskare i vars fotspår Burenhult och
Österholm följde var Nihlén. Flera av Nihléns centrala åsikter kom därmed att leva vidare. De delade
hans starka tilltro till platser med fyndförande lager i skildrandet av öns stenålder. Detta är särskilt
tydligt i Österholms doktorsavhandling. Hon inkluderade och diskuterade förvisso lösfynd, men det
var de fasta fornlämningarna som låg till grund för
hennes tolkningar. Hon hävdade t.ex. att inlandet
under mellanneolitikum låg helt övergivet, trots att
hennes egen kartering av tidens lösfynd visade på en
närvaro i öns inre (se Österholm 1989:69; jfr Carlsson 1991). Att dessa endast härrörde från ett mycket
tidigt respektive sent skede av perioden framhölls
och de sågs därför som en del i avfolkandet respektive befolkandet av inlandet (t.ex. Österholm
1989:192). Även hennes bild av ön som indelad i olika bosättningsområden har med tydlighet baserats
på de fasta fornlämningarna (Österholm 1989:69,
168).
Österholm och Burenhult kom också likt Nihlén
att lägga fokus vid klimatet och tillgången på resurser för att förklara förändring. En serie höjningar
av havsytan ska enligt Österholm i övergången till
mellanneolitikum, med en exceptionellt riklig tillgång på marina resurser som följd, ha lett till att
den gropkeramiska kulturen växte fram (Österholm
1989:192f). På liknande sätt har den exceptionellt
talrika förekomsten av grönlandssäl pekats ut som
en möjlig förklaring till att jordbruket övergavs och
till att människorna återvände till kusten i övergången till mellanneolitikum (S. Österholm 2008).
Sviktande marina resurser i kombination med en befolkningsökning framhölls i sin tur som den troliga
förklaringen till att boskapsskötseln ökade i perio-
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dens slutskede. Att behovet av betesmarker därmed
blev större pekades ut som en bidragande orsak till
den nya expansion inåt ön som skedde i övergången
till senneolitikum (Österholm 1989:192f).
Nihléns sätt att hänvisa till öns geografiska
läge och utifrån det hävda att öborna dels hade en
stark särprägel, dels bedrev en omfattande sjöfart
och handel fördes också vidare. Österholm menade
att öns insulära läge skapade en intern utveckling
samtidigt som främmande kulturinfluenser integrerades (Österholm 1989:3). Burenhult fastslog
att det fanns ett varuutbyte långt utanför Gotlands
gränser (Burenhult 1991:161f, 1997b:14, 1999:328).
Dessa kontakter utåt ska emellertid enligt dem ha
påverkat öbornas tillvaro i högre grad än vad Nihlén
ansåg. Nära kontakter med grupper i östra Sverige,
på Åland och i Finland ska ha varit en bidragande
orsak till varför den förändring som skedde i övergången till mellanneolitikum tog den riktning den
gjorde (Österholm 1989:192). Någon bondekultur i
form av stridsyxekultur ansågs inte ha funnits på
Gotland, men däremot lyftes närvaron av främmande föremål fram, liksom spår efter att öborna tagit
till sig andras idéer i form av ”inslag av främmande
kultbruk” (Österholm 1989:183, 188ff, 1997a:481).
Det finns emellertid de forskare som likt Nihlén
betonat öns särart, både inom ramen för den processuella arkeologin och därefter. När olika kulturer inte längre ansågs motsvara olika folk blev det
inte heller gångbart att hänvisa till gropkeramikernas receptivitet för att förklara regionala skillnader.
Tanken om receptivitet hade i mångt och mycket
varit kittet som höll den gropkeramiska kulturen
samman (t.ex. Malmer 1969, 1973, 1975). Istället
började det därför hävdas att kulturen skulle slås
sönder i mindre delar. Det presenterades tolkningar
där Gotland, alternativt Gotland och Öland, ansågs
ha utgjort en egen gropkeramisk grupp (Welinder
1973; Nielsen 1979; Wyszomirska 1984). Stig Welinder menade att bl.a. en större andel jordbruk var
det utmärkande för den gotländska gruppen. Allt
sedan dess har det också varit vanligt att lyfta fram
Gotland som mer eller mindre särpräglad, vilket
ibland lett till för ön avvikande tolkningar eller
också har ön exkluderats helt när den gropkeramiska kulturen diskuterats (t.ex. M. Larsson & Olsson
1997; Å. M. Larsson 2009). Så sent som 2001 argumenterade Anders Strinnholm för det omöjliga i att
upprätthålla en övergripande kategorisering av material och lokaler i termer av en gropkeramisk kultur. Istället såg han stora lokala skillnader, till följd

av försvagade sociala och ekonomiska överregionala
nätverk och strukturer som det karaktäriserande för
mellanneolitikum (Strinnholm 2001).
När det gällde Nihléns syn på ekonomin kom
den däremot att gå igen i Österholms och Burenhults
texter. Människorna på Gotland under mellanneolitikum ansågs ha haft en blandekonomi med jakt,
fiske, insamling och boskapsskötsel. De ska ha hållit
svin, får, get och nötkreatur (Österholm 1989:171f,
192f, 2002a:225; Burenhult 1997b:14). Burenhult
menade dock att både tama och vilda svin, samt
sannolikt också flera mellanformer, förekom (Burenhult 1997d:18). Att svinen framför allt kan ha
varit ceremoniellt och statusmässigt viktiga lyftes
också fram. Denna slutsats drogs utifrån att svinkäkar och svinbetar i gravarna visat sig härröra från
äldre individer, vilka bör ha slaktats långt tidigare
om de hållits för köttets skull (Österholm 1989:171;
Burenhult 1997a:181-186). Som alternativ menade
Burenhult att svinen även kan ha fungerat som ett
reservkapital och att de endast åts vid begravningar
eller gemensamma gotländska ceremonier (Burenhult 1997a:185f). Precis som Nihlén ställde sig både
Österholm och Burenhult tveksamma till åkerbruket. Österholm pekade på hur kolkurvan i öns pollendiagram gick ner till nära nog mesolitisk nivå
och i likhet med Stjerna lyfte hon fram avsaknaden
av sädeskornsavtryck trots den avsevärda mängden
gropkeramik som hittats (Österholm 1989:24).
Att de gropkeramiska platserna varit boplatser
kom också att framhållas. Österholm beskrev dem
som kustbyar (Österholm 1989:192), medan Burenhult skildrade Ajvide som en by där möjligen ett tiotal familjer kan ha bott mer eller mindre permanent
(Burenhult 1997a:173). Boendet var också en aspekt
som knöts till ekonomin. Detta framgår av Österholms skildring av öns bosättningsmönster under
stenålderns lopp. Mesolitiska storgrupper ska ha löst
upp sig varpå enskilda familjer under tidigneolitikum sökte sig inåt land för att bedriva åkerbruk.
Dessa familjer kom sedan återigen att samlas i byar
när de i övergången till mellanneolitikum återvände
till kusten (Österholm 1989:170f, 192).
Väl värt att nämna är att Österholm och Burenhult var de första att följa upp Nihléns idé om
skelettstympning. De såg dock inte detta som en
del av gravskicket, utan pekade istället främst på
avsaknaden av kranier i vissa gravar (t.ex. Burenhult 1990:80ff, 1997a:174; Österholm 1997a:481).
De flesta ofullständiga skelett kom fortsättningsvis
att tolkas som skadade (t.ex. Burenhult 1997b:16,
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1997c, 2002). Däremot kom de att uppmärksamma
förekomsten av både disartikulerade skelett och helt
skelettomma gravar, vilka tolkades som kenotafer
(t.ex. Österholm 1989:183, 1997a:480ff, 2002b:178;
Burenhult 1997c, 2002). Sammantaget menade
de att skallkult och återbegravningar hade skett i
begränsad skala, vilket skildrades som ett uttryck
för ovanliga och svårtolkade ritualer (t.ex. Österholm 1989:183, 1997a:481; Burenhult 1997a:180,
2002:33). De förde dessutom vidare Nihléns och
även Janzons bild av matoffer och begravningsmåltider (t.ex. Österholm 1989:93; Burenhult 1990:66,
1997d:18).
Intressant nog förde Österholm och Burenhult
inte bara vidare Nihléns syn på dåtiden, utan de arbetade också vidare med flera av Janzons idéer. De
tog till skillnad från Nihlén avstånd från boplatsgraven och fördjupade Janzons diskussioner dels om att
alla lämningar på lokalerna inte enbart är att förstå
som boplatsmaterial, dels att det kan ha funnits någon grad av säsongsvariation avseende hur de gropkeramiska platserna användes. Stolphålen i Ajvide
tolkades både som lämningar efter boende och som
spår efter palissader, dödshus, plattformar, snidade
anfädersbilder eller liknande resta i samband med
begravningarna (Burenhult 1986:68-76, 1997c:54f,
1997d:18, 1999:327, 2002:32). Som argument lyftes stolphålens systematiska förekomst i anslutning
till gravarna fram samtidigt som avsaknaden av boplatslager i form av härdar, skärvsten och rester efter
redskapstillverkning i lagren över gravarna poängterades (Burenhult 1986:68). En oval formation av
stolphål i Ajvide kom t.ex. att tolkas som tillhörig
begravningsaktiviteterna (Burenhult 2002:32). Inte
bara stolphål utan också annat material tolkades på
liknande sätt. Österholm menade att den första påträffade svarta, av sältran starkt impregnerade, ytan
i Ajvide skulle förstås som en rituell slaktplats för
säl, ett s.k. käutaltare. Med tiden ska den sedan ha
blivit en yta använd för tillverkning av gravgods.
Även en närbelägen yta utan gravar men med rikliga mängder ben kom att tolkas på liknande sätt,
som en plats där svin slaktats rituellt i samband
med begravningsmåltider (Österholm 1997a:477f,
1997b:81f, 1999:343, 2002b). Med dessa tolkningsalternativ växte bilden av en tydlig rumslig struktur
inom lokalen fram och området med gravar kring
käutaltaret i Ajvide skildrades som ett rituellt landskap (Burenhult 1997a:173, 1997c:52ff, 1997d:20f;
Österholm 1997a:478, 1997b).
Österholm menade att människorna inlednings-
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vis hade nyttjat de gropkeramiska platserna tillfälligt eller säsongsmässigt, med hänvisning till frånvaron av gravar och andra tamdjur än hund och svin
i de äldsta lagren i Ajvide. Snart blev dock boendet
vid havet permanentat och de stora kustbyarna, där
mer eller mindre hela öns befolkning samlades, växte fram (Österholm 1989:171f, 192). Avseende Ajvide gjordes bedömningen att bosättningen under ett
par århundraden hade varit permanent och intensiv.
Sedan började gravar att anläggas, vilka då grävdes
ner inom gamla boendeytor. Att de döda skulle ha
begravts i eller under husen på en yta som samtidigt nyttjades för boende avfärdades helt (t.ex. Österholm 1989:99; Burenhult 1997a:172f, 1997d:19f,
1999:328, 2002:32f). Hur boendet såg ut under den
tid gravar anlades ansågs vara oklart. Lager närmare
stranden i Ajvide har tolkats som samtida med grav
fasen, men om dessa är att förstå som spår efter en
permanent boplats, tillfällig fångstplats eller efter
begravningsaktiviteter har inte kunnat klargöras
(Burenhult 1997c:53). Möjligen anlades gravarna
inom en öppen ceremoniplats mitt i byn (Burenhult
1997a:173). Att gravfälten överlag indikerar en hög
grad av bofasthet lyftes fram och relaterades till att
de kan ha varit ett uttryck för viljan att hävda territoriella rättigheter (Burenhult 1997c:62, 1997d:21,
1999:328). De gropkeramiska platserna ansågs hur
som helst ha fått en alltmer ceremoniell betydelse
med tiden (t.ex. Burenhult 1997d:20). Intressant att
notera är även att Österholm menade att platserna
fortsatte att användas in i bronsåldern (Österholm
1989:194), med tanke på att det var just att de inte
fortsatte att användas in i bronsåldern som var Nihléns främsta argument mot Lithberg.
Ett annat drag från Janzon kan tolkningarna i
termer av lokalbundenhet ses som. Österholm menade att det tidigt utkristalliserades 14 olika resursområden och territorier för skilda grupper av
människor på ön. De ska ha varit belägna med två
mil mellan varandras centrum och med tomma buffertzoner emellan. Gränserna ska ha upprätthållits
fr.o.m. mesolitikum fram till senneolitikum och alla
utom ett angränsade till kusten. Alla förändringar
under öns stenålder ska ha inträffat inom ramen för
dessa områden, med undantag för inlandsområdet
kring Mölner som helt kom att överges under mellanneolitikum (Österholm 1989:60, 164ff). Dessutom lyftes lokala skillnader områdena emellan fram.
Influenser utifrån var t.ex. något som Österholm
precis som Janzon ansåg hade påverkat vissa grupper mer än andra. Inflytandet från stridsyxekultu-
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ren, men också förekomsten av svinkäkar i gravarna
liksom praktiken att använda halskragar i form av
svinbetar var aspekter som lyftes fram som knutna
till vissa delar av ön, men inte till andra (Österholm
1989:182f, 1997a:480ff; Burenhult 1997b:14). Denna bild av lokal variation följdes även upp av Paul
Wallin och Helene Martinsson-Wallin när de argumenterade för att Gotland hade utgjorts av en stam,
indelad i tre olika klaner; klaner som i sin tur bestod av flera släktskapsgrupper. Denna tolkning baserades på de skillnader i djurbensmaterialet mellan
olika lokaler som presenterats i samband med Janzons doktorsavhandling; skillnader vilka tolkades i
totemistiska termer (Wallin & Martinsson-Wallin
1992).
Tendensen att med försiktighet lyfta fram regler och föreställningar som styrande för gravarna
är även det ett drag från Janzon som fördes vidare. Att det gropkeramiska gravskicket inkluderade avancerade rituella mönster lyftes fram, samt
att gravarna visade på ett komplicerat och rikt
varierat rituellt liv (Österholm 1989:193; Burenhult 1997b:14). Gravarna beskrevs som medvetet
placerade och avseende Ajvide föreslogs de först
ha lagts i nord-sydlig riktning och senare i östvästlig (Burenhult 1997a:173, 1997c:52, 2002:33;
Österholm 1997a:477ff, 1997b:82ff, 1999:344,
2002b:177f). Möjligheten att människorna trodde
på magiska tal, som nummer fem, och magiska
djur, som igelkotten, togs upp, liksom framför
allt svinets och sälens symboliska betydelse (t.ex.
Burenhult 1997c:56ff, 1997d:18). Skillnader mellan män och kvinnor togs upp avseende klädsel
och typ av gravgods (t.ex. Burenhult 1997c:56,
1997d:14, 1999:328; Österholm 1999:345; jfr Welinder 1997). Även status lyftes fram i relation
till gravskicket. Gravgodsets placering, nedlagda
svinkäkar, svinbetar och sältran liksom gravar
med rikliga mängder gravgods, hör till det som
tolkades i termer av hög status (t.ex. Österholm
1989:171, 1992, 1997a:482; Burenhult 1997a:181f,
1997c:61f, 64). Samtidigt lyftes dock den överlag
stora variationen mellan gravarna fram, vilken
framhölls som belägg för att det aldrig hade funnits någon formaliserad gravsed. Istället ansågs
gravskicket ha präglats av stor frihet och individualism (t.ex. Burenhult 1997a:176f, 1997c:61, 64;
Österholm 2002b:177).
Den mellanposition som Nihléns skildring av
Gotlands mellanneolitikum kan sägas representera,
kom av Österholm och Burenhult från 1980-ta-

let och framåt att vidareutvecklas. De framhöll att
öborna hade en blandekonomi med både fångst och
tamdjurshållning. De höll fast vid bilden av de gropkeramiska platserna som boplatser, men öppnade
samtidigt upp för någon form av säsongsvariation, i
alla fall under vissa perioder. Dessutom tolkades material inom platserna i termer av att rituella praktiker av olika slag, både relaterade till de döda och till
djur, ägt rum. Därtill skildrades dåtidens människor
som fredliga och egalitära samtidigt som också möjliga statussymboler och potentiella regler lyftes fram.
Denna typ av mellanposition i Nihléns fotspår
utmärker även en på senare år publicerad artikel om
öns stenålder, även om resonemanget i vissa avseenden närmar sig Stjerna. I artikeln har Helene Martinsson-Wallin, Paul Wallin och Jan Apel (2011), influerade av den postprocessuella arkeologin, skildrat
den gropkeramiska kulturen som ett marint val; ett
val av ett annat, kanske mer gammaldags, sätt att
leva som vissa grupper gjorde. Från att tidigare ha
bott framför allt i inlandet där de levt som bönder,
ska dessa grupper ha valt jakt och fiske och deras boplatser återfinns utspridda utmed öns kuster. De ska
dock inte ha haft en ren fångstekonomi. Förekomsten
av små kvantiteter av tamboskap lyftes fram liksom
de många svinbenen, även om det poängterades att
svinen kan ha varit vilda. Att det på de gropkeramiska platserna också finns spår efter ett komplext
mönster av praktiker kring de döda betonades. Avsaknaden av stridsyxeboplatser togs också upp och
lyftes fram som ett argument för att fynd och företeelser associerade med stridsyxekulturen ska förstås
som uttryck för kontakter med fastlandet.
Att praktiken kring de döda inom ramen för de
gropkeramiska platserna varit komplex är en bild
som alltmer växt fram genom de tolkningar som
gjorts utifrån 2000-talets utgrävningar i Ajvide.
Eftersom spridda människoben visat sig förekomma
både inom områden med och områden utan gravar,
och dessutom hittats på stort djup, har det tidigare
antagandet att dessa härrör från förstörda gravar
ifrågasatts. Att de spridda människobenen skulle
kunna vara spår efter andra typer av gravskick än
regelrätta begravningar har lyfts fram (Norderäng
2010:19f). I relation till det har också de disartikulerade skeletten, benämnda som paketgravar, åter
uppmärksammats (Norderäng 2007b). Att det sannolikt funnits många praktiker kring de döda har
således understrukits. Det kan ha rört sig om allt
från olika förvaringar av den döda kroppen som föregick den slutgiltiga, till gravläggningar av annat
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än intakta kroppar (Norderäng 2010:19f; jfr Wallin
2015).
Intressant är också att de sista årens utgrävningar
i Ajvide även ledde fram till en annan tolkning, som
faktiskt går i strid mot Österholms och Burenhults
idéer. Johan Norderäng har sammanfattat resultaten från det sista decenniets utgrävningar med orden
”Ganska troligt är också att Ajvide aldrig varit en
boplats använd för permanent helårsboende, platsen
har sannolikt istället brukats under mer eller mindre koncentrerade perioden i samband med jakt,
fiske och kanske även vid gravritualer”. Det uppgavs
som troligt att själva boplatsen är belägen längre
inåt land (Norderäng 2009:23); en slutsats som leder
mig över till Lithberg.

Åkerbrukare – i linje med Lithberg
Det skulle endast dröja två år tills Inger Österholms
doktorsavhandling mötte kritik genom att Anders
Carlsson ifrågasatte hennes bild av ett övergivet
inland under mellanneolitikum med hänvisning
till lösfynden (Carlsson 1991; jfr Österholm 1984;
Lang 1985:56; Carlsson 1987). Carlsson menade att
de gropkeramiska platserna vid kusten var en del i
ett säsongsutnyttjande och att permanenta boplatser
kanske borde sökas i inlandet (Carlsson 1991). Året
därpå framhöll Lars Bägerfeldt, i boken ”En studie
av neolitikum på Gotland”, att dåtidens människor
hade vistats både vid kusten och i inlandet under
hela neolitikum (Bägerfeldt 1992:102). Lithberg fick
härmed sina första efterföljare.
Bägerfeldt vände sig helt emot att de gropkeramiska platserna skulle avspegla hela det dåtida bosättningsmönstret, befolkningen och deras ekonomi.
Lösfyndens jämna spridning i inlandet i kombination med pollenanalyser fördes fram som argument
för att det hade funnits en mycket stor inlandsbefolkning (Bägerfeldt 1992:63, 89, 94). Precis som
Österholm hänvisade han alltså till pollenanalyser,
men i skarp kontrast till henne framhöll han att
öborna hade livnärt sig på en agrar näringsekonomi under hela neolitikum (Bägerfeldt 1992:105).
Ytterligare ett av hans argument var att hela det
öppna landskapet i inlandet hade använts för att
försörja befolkningen under tidigneolitikum. Det
vore därför enligt hans mening orimligt att männi
skorna under mellanneolitikum skulle ha övergivit
alla dessa investeringar och traditioner (Bägerfeldt
1992:86; jfr Carlsson 1987). Skillnaden mellan kust
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och inland sågs som ett uttryck för den kust- och
inlandsuppdelning som präglat Gotland under alla
tidsperioder. Bristen på lämningar efter den stora
inlandsbefolkningen förklarades utifrån historiska
jämförelser som en effekt av att de flesta människor
som bott på en plats inte har lämnat några konkreta
spår efter sig (Bägerfeldt 1992:63, 86, 89, 92f, 102).
Han delade således Lithbergs syn på de dåtida
människornas ekonomi, på boende i inlandet samt
på lösfyndens betydelse. Däremot presenterade han
en från Lithberg skild tolkning av de gropkeramiska
platserna. Enligt Bägerfeldt bör synen på det gropkeramiska samhället som bestående av enkla boskapsskötare och ”isolerade primitiva fiskarfamiljer”
ifrågasättas. Han menade att inget i materialet styrker att det skulle röra sig om ett primitivt samhälle,
men att det däremot finns mycket som talar emot
att de gropkeramiska lokalerna var boplatser för
fiskarfamiljer vilka året runt levde vid kusten (Bägerfeldt 1992:74, 89ff).
Bägerfeldt lyfte fram att behovet av dessa kustbundna aktiviteter, med gravläggningar och keramikanvändning, endast fanns under en begränsad
tid i ett begränsat område. Den rikliga förekomsten
av keramik framhölls därtill som en indikation på
att det var speciella, mer ovanliga aktiviteter som
ägt rum. Som argument påpekade han att keramik
varken under neolitikum eller bronsåldern var allmänt förekommande på boendelokaler. Kusten var
också enligt hans mening ett dåligt val för boende
ur värmesynpunkt, särskilt under vinterhalvåret,
och slaktavfallen bör ha lett till problem med stank.
Han menade att benmaterialet kan ha deponerats
under en kort aktivitetsperiod per säsong (Bägerfeldt
1992:87, 89ff). Stor betydelse för hans resonemang
hade också gravarna, som ansågs återspegla ett litet
urval av befolkningen (Bägerfeldt 1992:78ff).
Baserat på dessa argument drog han slutsatsen
att de gropkeramiska platserna var samlings-, mötes- och uppsamlingsplatser av hög dignitet för det
lilla urval som också begravdes där. Enligt hans mening kan de ha varit platser för en kombination av
de ceremonier som tidigare skett vid megalitgravar
och sarupanläggningar (Bägerfeldt 1992:89, 92).
Därtill ansåg han att platserna även kan ha haft en
handelsekonomisk funktion där stora mängder tran
och sälskinn, men även flintyxor och bärnstenspärlor, var viktiga komponenter. Detta baserades på att
gravarna innehåller föremål som vittnar om långväga kontakter. Få människor var enligt Bägerfeldt
förunnade möjligheten att ha långväga kontakter
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och endast de hade tillgång till dessa föremål. De
som begravdes på platserna var därför inga vanliga
enkla fiskare. Istället hade de en hög social position
klart skild från den övriga befolkningen (Bägerfeldt
1992:92ff).
En parallell finns i Jacqueline Taffinders doktorsavhandling från 1998, där även hon skildrade
importföremål som prestigevaror, statussymboler
och som indikationer på vilka som var ledare i samhället. Hon framhöll att importföremål finns i flera
mans- än kvinnogravar på Gotland. Ett föremål lyftes också fram som exklusivt associerat med manligt
ledarskap, nämligen den jylländska båtyxan. Denna
typ av yxa har dock endast påträffats i två gravar på
ön. I den ena graven, grav 39 i Västerbjers, har skelettet inte kunnat bestämmas osteologiskt, utan det
har p.g.a. stridsyxan förmodats vara en man. I den
andra graven, grav 3B i Visby, har skelettet däremot
blivit osteologiskt bedömt till en man i samband
med Janzons arbete, men intressant är att det i tidigare litteratur tolkades som kvinnligt (t.ex. Lithberg
1914:88; Janzon 1974:51). Baserat på detta material
menade Taffinder att någon form av social hierarki
existerade (Taffinder 1998:88f).
Bägerfeldt drog detta betydligt längre. Han
menade att idén om ett jämlikt samhälle var helt
osannolik (Bägerfeldt 1992:102). Istället ansåg han
att det på Gotland under hela neolitikum hade funnits en fast, rumsligt förankrad, hierarki där de övre
skikten haft kontakter med andra viktiga centra i
södra och norra Skandinavien (Bägerfeldt 1992:96).
Tofta lyftes fram som ett viktigt gotländskt centra,
precis som Lithberg hade gjort. Värt att nämna är
att Bägerfeldt också, för första gången sedan Lithbergs arbete, på allvar kom att inkludera Ansarvemegaliten. De stora mängderna importföremål samt
de neolitiska kulturernas och kulturskiftenas enhetlighet fördes fram som belägg för att dessa övre
skikt upprätthöll en organisation och ett kontaktnät
över hela södra Skandinavien. Lämningarna efter
den gropkeramiska kulturen återspeglar således enligt Bägerfeldt närvaron av ett högre samhällsskikt
(Bägerfeldt 1992:78, 94f, 102). Den gropkeramiska
kulturen bars endast upp av en liten del av befolkningen och skiftena mellan de neolitiska kulturerna
sågs uteslutande som förändringar högst uppe i den
sociala hierarkin. Av den övriga befolkningen har vi
däremot inga spår alls, förutom vad som indikeras
av pollendiagram och det öppna landskapets storlek
(Bägerfeldt 1992:93f).
Anders Carlsson har i flera hänseenden presen-

terat tolkningar som stämmer överens med Bägerfeldts. Han har i flera artiklar berört Gotland specifikt och även redogjort för sin övergripande syn
på den gropkeramiska kulturen i arbetet ”Tolkande
arkeologi och svensk forntidshistoria” från 1998. Inlandet skildrades även av Carlsson som kontinuerligt
bebott med hänvisning till lösfynden, även om han
underströk att de också bodde utmed kusten om än
inte på de gropkeramiska platserna. Även han ansåg
att jordbruket hade bedrivits hela mellanneolitikum
igenom och han lyfte precis som Bägerfeldt fram
den materiella skillnaden mellan inland och kust
(Carlsson 1998:48, 51, jfr 1987, 1991). Dessutom
motsvarar enligt Carlsson den gropkeramiska kulturen endast en del av det dåtida samhället (Carlsson 1998:51), och tron att de neolitiska kulturerna
speglar hela samhället uppgavs vara orsaken till att
det felaktigt förmodats att inlandet övergavs för en
förflyttning till kusten (Carlsson 1998:63). För att
förklara avsaknaden av lämningar drog han i likhet
med Bägerfeldt paralleller till historisk tid (Carlsson
1998:65). Keramikens speciella betydelse poängterades och de gropkeramiska platserna, som både Bägerfeldt och Carlsson benämnde som gropkeramiska
lokaler, skildrades som platser använda i samband
med särskilda ritualer (Carlsson 1998:50ff). De stora
mängder keramik som deponerades på de gropkeramiska platserna lyftes fram som jämförbara med de
stora keramikmängder som deponerades utanför megalitgravarnas ingångar (Carlsson 2012). Bägerfeldt
och Carlsson delade också uppfattningen att det inte
fanns någon etablerad stridsyxekultur på ön (Bägerfeldt 1992:64; Carlsson 1998:64). Den gropkeramiska kulturen hade enligt Carlsson varit särskilt
stark på Gotland, vilket framfördes som orsaken till
att stridsyxekulturen aldrig fick fäste i ren form med
blandformer som resultat (Carlsson 1998:64).
Carlsson ansåg emellertid inte att det gropkeramiska återspeglar ett urval av befolkning i form
av det högsta skiktet i en fast hierarkisk struktur,
även om han framhöll att den enligt honom individualistiska gropkeramiska ideologin var en väg mot
bronsålderns elitistiska samhälle. Istället menade
han att den gropkeramiska kulturen motsvarar den
ideologiska sidan av samhället som materialiserat
sig. De tre neolitiska kulturerna skildrades därmed
som små ideologiska delar av större samhällsbildningar. Ideologierna valde att betona varsin ekonomi, vilket enligt Carlsson lurat tidigare forskare att
tro att dåtidens människor verkligen hade varit bönder respektive säljägare och herdar. Själv ansåg han
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att jordbruket fortsatte, men till skillnad från både
Lithberg och Bägerfeldt menade han att det kanske
mest troliga var att den agrara delen inte hade haft
någon avgörande ekonomisk betydelse, varken under
tidig- eller mellanneolitikum (Carlsson 1998:48,
58f, 63).
Den skillnad Bägerfeldt såg mellan den vanliga
befolkningen och en elit uppfattades av Carlsson
som skillnaden mellan en profan och en sakral del av
de dåtida människornas liv. Det var den föränderliga
stranden och kusten som ritualiserades, inte inlandet. De gropkeramiska platserna var således rituella
keramik- och gravplatser (Carlsson 1998:49f, 63).
De gropkeramiska platserna föreslogs ha handlat om
övergången mellan liv och död för både människor
och djur där sälen och svinet var viktiga. De av Inger
Österholm urskilda resursområdena på ön föreslogs
representera strandbundna rituella centra. Eventuellt var Ajvide en av öns viktigaste, där närheten till
den enligt Carlssons mening heliga ön Stora Karlsö
var av stor betydelse (Carlsson 1998:50f, 57f).
På de gropkeramiska lokalerna ritualiserades
övergången från trattbägarkulturens kollektivistiska
jordbruksideologi till en individualistisk vild ideologi som förhärligade jägaren och betonade havet.
Keramiken skildrades som aktivt använd i denna
transformation och som symboliskt laddad. Innan
keramiken deponerades slogs den sönder och det vi
finner i gravarna är bottnar, skärvor och miniatyr
kärl. Carlsson menade att keramiken kan ha ingått i
rituella, kollektiva måltider och att den sedan krossades på stränderna i rituellt syfte där den lämnades kvar, varmed keramikplatser bildades (Carlsson
1998:48f, 52, 58).
Det framhölls att keramik kan ha varit tabu på
andra platser, medan hus och härdar associerade
med den äldre kollektivistiska ideologin kan ha varit
tabu på vissa keramikplatser. Föremål som vittnar
om impulser norrifrån, österifrån och bakåt i tid,
t.ex. skifferspetsar och trindyxor samt inte minst
kamkeramiskt inspirerad keramik, vilka tidigare
setts som belägg för ursprung, folktillhörighet och
ekonomi, ville Carlsson istället förklara som ett resultat av människornas betonande av det vilda. Även
de individuella gravarna med individuellt gravgods
sågs som ett uttryck för denna nya ideologi.
Från MN A kan det enligt Carlsson dölja sig
företeelser kopplade till begravningar på de gropkeramiska platserna, men med en frånvaro av individuellt gravgods och kanske även av individuellt
gravlagda människor. Detta förändrades emellertid

46

under MN B då de individuella gravarna blev alltmer markerade med rikliga mängder individuellt
gravgods, som en parallell till stridsyxekulturens
gravar. Det låg i ideologin att låta vissa individer
träda fram och detta blev alltmer påtagligt med tiden. Carlsson ansåg dessutom att det fanns regler
kopplade till det gropkeramiska gravskicket och
han syftade då på vad som fick deponeras i gravarna
(Carlsson 1998:49ff, 58, 66).
En forskare som delade många av Carlssons tolkningar om lösfynden, boendet, gravskicket och de
gropkeramiska platserna var Alexander Gill, vilket
framgick i hans doktorsavhandling från 2003 (Gill
2003:109, 113f, 122). Den behandlade Mälardalen,
men många gotländska exempel lyftes fram. Gill
framhöll att de gropkeramiska platserna hade varit
isolerade från den vardagliga världen; att de hade
varit fysiskt avskilda platser som användes, med
hänvisning till de klena konstruktioner som påträffats inom dem, tillfälligt och diskontinuerligt. De
ska ha varit till för olika grupper eller släkter (Gill
2003:118f, 125ff, 140). Istället för att betona ideologi var det släktskap och identitet som Gill lyfte
fram, vilket dessutom gjordes i relation till djur
och ekonomi. Platserna ska framför allt ha använts
i samband med begravningsritualer menade han
(Gill 2003:107, 134), då olika gruppers eller släkters
kunskap och myter om sitt ursprung reproducerades (Gill 2003:165). Enligt Gill var platserna inledningsvis närmast att betrakta som dekarnationsplatser och skeletteringspraktiken, med efterföljande
deponering och även eventuellt bortforslande av
vissa kroppsdelar t.ex. i Ajvide (Gill 2003:138f), var
nära knuten till de vilda djuren. De döda ska genom skeletteringen ha passerat över från de levandes
till de dödas värld där de sedan levde vidare i olika
vilda djurs skepnad (Gill 2003:221). Att de vilda
djuren var av central betydelse kopplades till att det
var först nu som jordbruket hade blivit en viktig del
i vardagsekonomin. Gropkeramikerna såg sig med
andra ord som härstammande från just vilda djur
(Gill 2003:107, 147f, 152ff) och t.ex. Gullrumskammen tolkades som en skildring av en ursprungsmyt
där en viss grupps förstfödda skapas genom att en
älg föder en människa (Gill 2003:162f). Gropkeramiken på platserna ska ha tillverkats för begravningarna och därefter inte kunnat återanvändas; de
ska istället enkom ha använts för konsumtion av
vilda djurarter som en del av begravningsritualerna
(Gill 2003:107, 109, 121, 140, 184).
Detta ska dock ha förändrats i övergången till
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MN B. Jordbruket ska nu ha blivit ännu viktigare
och detta gällde i högre grad för vissa grupper än för
andra, som därför började definiera sitt ursprung på
nya sätt (Gill 2003:109, 188, 197f, 222). Jordgravarna blev ett uttryck för detta eftersom de döda genom denna praktik inte gjordes tillgängliga för ritualerna på stränderna på samma sätt som tidigare. På
Gotland kom den redan etablerade praktiken med
jordgravar enligt Gill att genomgå en explosionsartad ökning med framväxande stora gravfält (Gill
2003:167ff, 176ff). Likheterna mellan de gropkeramiska gravarna och stridsyxegravarna poängterades
och de beskrevs som två aspekter av samma begravningstradition (Gill 2003:186f). Att platserna sedan
slutade användas helt för hanterande av döda såg Gill
som ett uttryck för jordbrukets slutliga genombrott,
vilket medförde att synen på de vilda djuren förändrades och att tamdjur för första gången inkluderades
i människornas ursprungsmyter (Gill 2003:198).
Flera forskare har sedan dess plockat upp och
inspirerats av dessa tolkningar, som ligger i linje
med Lithberg. En parallell till de enligt Carlsson förekommande blandformerna mellan gropkeramisk
kultur och stridsyxekultur möts vi av i t.ex. Roger
Edenmos doktorsavhandling från 2008. Han menade att stridsyxekulturen ska förstås som en framväxande prestigeekonomi, där ledarskapet började
legitimeras, inte genom gruppgemensamma offerritualer som under tidigneolitikum och MN A utan
genom prestigehöjande gåvoutbyten där båtyxan
fungerade som en viktig ny form av social valuta.
Denna nya ekonomi ska ha utgjort en lockelse på
människorna inom de gropkeramiska grupperna,
vilket i östra Mellansverige ska ha resulterat i att
den gropkeramiska kulturen var starkt pressad och
på tillbakagång under MN B med en kortvarig kulturdualism under en övergångsfas som följd. Det på
Gotland sammanblandade materialet med stridsyxeelement på gropkeramiska platser lyfte Edenmo
däremot fram som belägg för att samma process
aldrig ägde rum på ön. Även om han i sin syn på
den gropkeramiska kulturen framför allt kom att ge
en bild som ligger i linje med Nihléns efterföljare,
finns även vissa drag som snarare knyter honom till
Lithberg. Han framhöll att de gropkeramiska platserna inte kan förutsättas utgöra hela bilden av den
gropkeramiska kulturen och att vistelser i inlandet
inte kan uteslutas, med hänvisning till just lösfynd
och icke kulturbestämda mellanneolitiska inlandslokaler. Han menade också att de stora mängderna
krossad keramik på de gropkeramiska platserna

var spår efter ett rituellt förfarande jämförbart med
keramikoffren vid gånggrifterna. Därtill skildrade
han neolitikum rent generellt som en period med en
pågående jordbruksutveckling (Edenmo 2008:238243, 266ff).
Samma tendens som hos Edenmo går också
igen hos Mats P. Malmer. Han kom under sitt liv
att gå från att följa i Stjernas fotspår gällande sin
syn på den gropkeramiska kulturen till att presentera tolkningar som låg mer i linje med Nihlén. I
några avseenden kom han dock, vilket märks i hans
sista stora verk om neolitikum ”The Neolithic of
South Sweden. TRB, GRK, and STR” från 2002,
att närma sig Lithberg. Han framhöll nämligen att
inlandet inte alls hade övergivits, med hänvisning
både till lösfynd och till möjligheten att inlandslokaler utan keramik kan ha använts av samma människor som nyttjade de gropkeramiska platserna vid
kusten. Avsaknaden av identifierade hus på de gropkeramiska platserna lyfte han dessutom fram som
ett belägg för att de aldrig använts permanent, utan
endast säsongsmässigt. Han gick även så långt som
till att hävda att vissa av dem aldrig varit boplatser
överhuvudtaget utan att det fanns lokaler, som t.ex.
Västerbjers, vilka enbart hade fungerat som platser
för samling och festande med offer och gravar. Även
likheter mellan trattbägarkultur och gropkeramisk
kultur lyftes fram, synliga i brukandet av samma artefakter, i användandet av exakt samma platser och
i förekomsten av samlingsplatser för festande, gudsdyrkan och offer hos båda. Samlingsplatserna inom
den gropkeramiska kulturen tolkades t.o.m. som
möjliga motsvarigheter till, eller ersättare för, de
fester och ceremonier som skedde vid megalitgravarna (Malmer 2002:115ff, 175-184).
Slutligen vill jag också nämna ytterligare en
forskare, vars resonemang om de neolitiska kulturernas ekonomi påminner om Carlssons. Det
är Elin Fornander, som i sin doktorsavhandling
”Consuming and communicating identities” från
2011 utifrån isotopanalyser framhöll att dieten
under mellanneolitikum var diversifierad. Hon
menade att vad människorna åt var en faktor som
varierade inom och även gick över gränserna för de
tre neolitiska kulturerna. Trots detta ansåg hon,
precis som Carlsson, att den traditionella synen på
kulturernas ekonomi ändå har betydelse för begripliggörandet av dåtiden. Hon menade att det är
viktigt att skilja mellan realiteter och representationer, d.v.s. mellan vad människor i realiteten äter
och vad de tror att de äter samt vad i ens kost som

47

Kapitel 2

är viktigt för ens identitet (Fornander 2011a:76).
Genom att sätta fokus på rituella praktiker med
argumentet att dessa bäst belyser representationer,
drog Fornander slutsatsen att grupptillhörighet inom
trattbägar- och stridsyxekulturen upplevdes och manifesterades genom matkulturella praktiker som
involverade domesticerade produkter. Jordbrukets
produkter och praktiker var centrala för dessa gruppers identitet. Inom den gropkeramiska kulturen ska
människorna istället ha identifierat sig som säl- och
vildsvinsjägare. Det var sälen och svinet som var viktiga i rituella sammanhang och som argument lyftes
gotländskt material fram, t.ex. käutaltaret i Ajvide
liksom förekomsten av pärlor, hängen och halskragar av svintänder och betar. Det framhölls att svinet
endast hade jagats för att ätas och/eller offras i samband med fester och att vildsvinsjakten därför var en
för den gropkeramiska kulturens människor rituell
praktik (Fornander 2011a:74ff).
I Bägerfeldts, Carlssons och Gills texter märks ett
samband mellan en annan syn på ekonomin och en
annan syn på de gropkeramiska platserna där dessa
inte alls beskrivs som boplatser, utan som platser för
framför allt ritualiserade praktiker. Tankeväckande
är att de forskare som följt i Nihléns fotspår och som
även de lyft fram platsernas ceremoniella betydelse
också tillhör dem som sett boskapsskötseln som en
del av ekonomin. Att föreställa sig att dåtidens människor enbart var jägare och samlare och samtidigt
se de gotländska platserna som annat än boplatser
verkar ha varit lika omöjligt de senaste decennierna
som på 1910-talet. Endast genom att framhålla att
gropkeramikerna var jordbrukare i någon form har
det till synes varit möjligt att presentera andra tolkningar. Att den gropkeramiska kulturens människor skulle ha bedrivit jordbruk är det dock inte alla
som hållit med om.

Jägare och samlare – i Stjernas fotspår
Fr.o.m. 1990-talet fick också Stjernas idéer nytt liv.
Detta har sin grund i Helena Knutssons doktorsavhandling ”Slutvandrat” från 1995. Här presenterades
återigen uppfattningen att det fanns en stark åtskillnad mellan jägare och samlare respektive jordbrukare under mellanneolitikum och åter uppgavs det
gropkeramiska materialet i hög utsträckning likna
det mesolitiska.
Knutsson baserade sin studie på uppfattningen
att det finns skillnader mellan ett ursprungligt och

48

ett civiliserat sätt att fungera. Mobila jägare och
samlare uppgavs ha ett holistiskt tänkande där emotionella och kognitiva reaktioner samverkar. Dess
motsats, ett rudimentärt tänkande inriktat på logik
och med ett nyttjade av en eller några hjärnfunktioner på bekostnad av andra, ansågs vara det som är
dominerande idag (Knutsson 1995:13f). Introduktionen av jordbruket ledde till förändringar i det
mänskliga psyket och till befolkningsökning, vapenproduktion och hierarkier (Knutsson 1995:26f).
Den neolitiska revolutionen kopplades ihop med att
hållbar ekonomisk planering och ekologiska helhetsperspektiv gick förlorade samtidigt som gruppvåld,
barnarbete, epidemiska sjukdomar o.s.v. började. En
ekonomi baserad på jakt och samling sågs därför
som ett sätt att upprätthålla ett mer harmoniskt,
ursprungligt och riktigt levnadssätt (Knutsson
1995:11).
För att tillämpa dessa idéer gick hon igenom
antropologiska skildringar av nu levande rörliga jägare och samlares respektive bofasta bönders gravskick med argumentet att begravningar är nära förbundna med ett samhälles känslouttryck (Knutsson
1995:11f). Härmed ansåg hon sig kunna belägga att
rörliga jägare och samlares begravningar skiljer sig
från bofasta komplexa gruppers. De förstnämnda
ansågs sörja sina döda med stor känsla, utan ett ritualiserat beteende. Frånvaron av religiösa mönster
och fasta föreskrifter för hur de döda ska hanteras,
placeras och vad som ska följa med i graven lyftes
fram. De döda begravdes omedelbart på den plats
döden inträffat. Om detta skett i lägret begravdes,
brändes eller lämnades den döda ofta i sin hydda eller bostad, varpå lägret sedan övergavs. De dödas
tillhörigheter förstördes ofta partiellt, varefter en del
eller inga lämnades i graven. Föremål tillverkades
aldrig enkom för begravningen. Några regelrätta
gravfält anlades inte, utan den anhopning av gravar som kunde uppstå var en oplanerad effekt av att
människorna gång på gång återvänt till samma lägerplatser (Knutsson 1995:66f).
För bofasta grupper såg det helt annorlunda ut
enligt Knutsson. Deras beteende vid begravningarna var starkt ritualiserat och normfixerat. Sorgen
visades inte på ett naturligt sätt. Begravningarna var
utdragna med långa sorgetider, flera ceremonier och
återkommande behandlingar av den döda kroppen.
Stora kostnader var förbundna med begravningsfesten, nya föremål tillverkades särskilt för begravningen och gravgåvorna bestod av mat, vatten, djuroffer
och personliga tillhörigheter. De sistnämnda hade
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ibland slagits sönder och ibland lagts ner med avbrutna spetsar som åtgärd mot att den döda skulle
gå igen. Grupper av olika rang begravdes på olika
sätt. Mer komplicerade och speciella behandlingar
ägnades åt shamaner och betydelsefulla män, som
hövdingar, medan barns, ungdomars och gamlas begravningar var lågmälda. Kvinnor begravdes sällan,
vilket Knutsson förklarade med deras lägre status i
dessa samhällen (Knutsson 1995:88f).
Dessa resultat jämfördes sedan med olika arkeologiska gravmaterial. Därmed ansåg hon sig kunna
påvisa skillnader mellan stridsyxegravar och gropkeramiska gravar som kan tolkas i termer av bofasthet
respektive rörlighet (Knutsson 1995:197). Till att
börja med framhöll hon att gropkeramiska gravar,
av vilka majoriteten av de hon inkluderade i sin studie kom från Gotland, alltid återfinns på boplatser,
ofta i samband med hyddor nära eldstäder. Härmed
fick alltså Stjernas boplatsgrav ett återupplivande.
Hon menade att stolphål och härdar i anslutning till
gravarna skulle förstås som boplatsrester, dels för att
de ligger osystematiskt, dels för att översandningar
visar att platserna periodvis övergivits. Gravarna
uppges också ha saknat markeringar ovan mark och
hon påtalade att de ofta skär av eller över varandra.
Därtill uppmärksammades förekomsten av spridda
människoben i lagren, vilket tolkades antingen som
att de grävts upp vid anläggandet av nya gravar eller också som rester efter gravläggningar ovan mark.
Gravarna betonades inte heller ha krävt någon större
arbetsinsats vid grävning och igenfyllning (Knutsson 1995:185ff, 198).
De gropkeramiska platserna, med gravar, spridda människoben och en förekomst av föremål som
också återfinns i gravarna, liknar enligt Knutsson
både paleolitiska och mesolitiska boplatser samt
även moderna jägare och samlare. I kontrast därtill
framhölls att gravar och människoben endast utgör
undantag på neolitiska bönders boplatser i Mellaneuropa. Vidare menade Knutsson att variationen i
det gropkeramiska gravskicket motsvarar variationen i det mesolitiska. Hon syftade här på att ett flertal riktningar förekommer när det gäller gravarnas
orientering, att flera olika skelettlägen användes och
att skillnader i gravläggningen och gravinnehållet
mellan olika kön och åldrar helt saknades. Några
fasta föreskrifter för hur de döda skulle begravas
och placeras ansågs därför inte ha funnits (Knutsson
1995:185ff, 197). De döda begravdes med sina personliga tillhörigheter, d.v.s. med ”föremål för eget
nöje och för det dagliga födoanskaffandet”, som på

olika sätt hade använts före begravningarna. Ockra,
dentaliumpärlor och flinta lyftes fram specifikt för
deras likhet med föremål i mesolitiska och paleolitiska gravar. Återigen var det således gravar bakåt i
tid, istället för utåt i rummet, som lyftes fram som
jämförelsematerial. Förekomsten av främmande föremål, som danska stridsyxor, uppfattades som ett
resultat av att det för en mobil fiskekultur är naturligt att röra sig över havet (Knutsson 1995:185ff,
197f). Grundat på detta ansåg Knutsson att gravarna uppvisade alla de drag som är typiska för en
rörlig kultur och hon menade att det rör sig om ett
i grunden fritt jägar- och samlargravskick. Gravgåvorna ansågs dessutom symbolisera ett förhållande
till livet som präglades av individualism och en ad
hoc livsstil (Knutsson 1995:186f, 195ff).
Stridsyxegravarna ställdes i skarp kontrast till
detta. De ansågs vara anlagda på regelrätta gravfält,
ibland med gravöverbyggnader och de hade varit
synliga ovan mark. De hade byggts omsorgsfullt
med plankkistor och stenkonstruktioner, och med
gravarna markerade människorna sina revir. Begravningarna ska ha präglats av fasta föreskrifter och
gravarna var byggda och utrustade enligt strängt
iakttagna konventioner, där gravgodset i form av
vanligtvis oskadade eller nya föremål, hade placerats
i systematiska förutsägbara lägen. Speciell gravkeramik användes vilket tolkades som att begravningsritualerna kan ha varit omfattande och tidskrävande. Det fanns bestämda gravriktningar, bestämda
skelettlägen och en tydligare könsdifferentiering.
Personlig utrustning hade en undanskymd plats.
Gravgodset i form av stridsyxor, arbetsyxor och keramik ansågs ha symboliserat dels arbete och ett
bemästrande av naturen genom att öppna landskapet och lagra sin föda, dels styrka och status i
en otrygg värld. Människorna hade en ritualiserad
syn på döden och på hur övergången till den skulle
genomföras. Ett normsystem hade ersatt naturliga
känslor och beteenden. Gravskicket speglade därför
enligt Knutsson ett stratifierat samhälle och en bofast bondekultur. Härmed framhöll hon också att
den gropkeramiska kulturen och stridsyxekulturen
motsvarade två helt oförenliga livsstilar (Knutsson
1995:191-198).
Värt att notera är att Knutsson tolkade t.ex.
stolphål kring stridsyxegravar som gravöverbyggnader, medan de kring gropkeramiska gravar sågs
som spår efter boningshus. Att tid lades på begravningarna ansågs stenkonstruktionerna i stridsyxe
gravarna bevisa, medan de stenkonstruktioner som
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finns i de gropkeramiska gravarna inte omnämndes.
Arbetsyxor i de gropkeramiska gravarna tolkades
som personliga tillhörigheter, medan likadana yxor
i stridsyxegravarna sågs som symboler för viljan att
tämja det vilda landskapet. Stridsyxor i stridsyxegravarna sågs som symboler för styrka och trygghet
i en otrygg värld, medan stridsyxor i de gropkeramiska gravarna uppfattades som importerade föremål och som ett belägg för att människorna varit
mobila fiskare. Hade Knutsson valt att lyfta fram
andra aspekter och tolka materialet på andra sätt
hade hennes bild av dåtiden kanske kommit att se
helt annorlunda ut.
Fredrik Fahlander, som behandlat Ajvide i bl.a.
sin doktorsavhandling från 2003, har skildrat den
gropkeramiska kulturen som en utbrytargrupp
från trattbägarkulturen. Denna grupp ska ha valt
ett annat sätt att leva, vilket i linje med Knutsson
beskrevs som ett mobilt liv som jägare och fiskare.
Han kom likt Knutsson också att jämföra de gropkeramiska gravarna med mesolitiska och framhöll
att likheterna gravskicken emellan troligen har sin
orsak i liknande försörjningssätt och i en ideologi
som inte skiljt profana rum från rituella (Fahlander
2009). Även han tog avstånd från uppfattningen
om gravarna som anlagda inom regelrätta gravfält.
Istället menade han att gravarna hade anlagts av
olika grupper av människor som inte ens behöver ha
varit relaterade till varandra. Han lyfte precis som
Knutsson fram att gravar oavsiktligt skurit av varandra (Fahlander 2003), en åsikt han dock reviderat
(t.ex. Fahlander 2006, 2009, 2010). Istället har han
framhållit att t.ex. nya grupper sannolikt både avsiktligt och aggressivt manipulerade tidigare gravar,
något som till viss del påminner om Stjernas resonemang (jfr Stjerna 1911:129). Fahlander menade
också att gravskicket genomgick förändringar över
tid, bl.a. till följd av stress i samhället eller i slutfasen av perioden p.g.a. att öns jägare och fiskare blev
involverade med stridsyxekulturens herdar och åkerbrukare. Överlag verkar han således ha delat Knutssons uppfattning om att en formaliserad gravsed
saknades. Dessutom framhöll han, likt Knutsson,
att det inte fanns någon skillnad mellan hur människor av olika kön eller ålder begravts (Fahlander
2006, 2009, 2010).
I detta sammanhang vill jag också nämna Gunilla Eriksson. Hon presenterade i sin doktorsavhandling år 2003 resultat från isotop- och 14C-analyser
utförda på både djur- och människoben framför allt
från Västerbjers. Hon följde i sin handledares fotspår,
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Kerstin Lidén, som redan i sin doktorsavhandling
från 1995 hade utfört och tolkat isotopanalyser från
bl.a. Gotland. Utifrån sina resultat drog Eriksson
slutsatsen att varken nötboskap, får/get, svin eller sädesslag hade utgjort någon vital del av öbornas kost.
Istället hade den huvudsakligen bestått av säl och
detta ansåg hon borde ha varit gällande inom hela
den gropkeramiska kulturen på ön. Det framhölls
att gropkeramikerna på ön närmast är att betrakta
som Östersjöns inuiter: ”This predominance of seals
in the diet is so extensive that it would be justifiable
to describe the Pitted-Ware people on Gotland as
’the Inuit of the Baltic’.” (Eriksson 2003:26).
Med sälen som ett ständigt proteinintag påpekades att det inte fanns något som talade för frekventa
resor mellan kust och inland. Som tillägg till hennes
syn på maten menade hon att det har varit ett missförstånd att tro att öborna bedrivit boskapsskötsel.
De nötkreaturs- och får-/getben från Västerbjers
som hon låtit datera visade sig nämligen härröra
från bronsålder och hon påtalade att liknande resultat hade erhållits av Lindqvist och Possnert (1997).
Förekomsten av får-/getben i två av de gropkeramiska gravarna såg hon därför som paralleller till andra
importerade objekt från stridsyxekulturen. Därtill
menade hon att alla svin på ön varit vilda. Det urval
isotopanalyser hon låtit utföra visade nämligen att
svinen, till skillnad från människorna, ätit terrestrisk föda (Eriksson 2003).
Här är vi alltså återigen tillbaka vid den bild
som Stjerna målade upp, där hunden var det enda
tama djuret. Erikssons resultat har också fått stort
genomslag (t.ex. Gill 2003; Stenbäck 2003; Rundkvist m.fl. 2004:3; M. Larsson 2012). Att hon
menade att öborna nästan uteslutande ätit säl har
förts fram som argument för att svinen och andra
tamdjur inledningsvis hade en annan betydelse än
som ekonomisk resurs, bl.a. på Gotland (Stenbäck
2003:212). Det har också förts fram som argument
för att de gropkeramiska platserna var annat än boplatser, grundat på den rikliga förekomsten av ben
från djur som inte ingått som en primär del av dieten, bl.a. med hänvisning till de stora mängderna
svinben i just Västerbjers (Gill 2003:117; jfr Malmer 2002). Eriksson själv ansåg däremot att dessa
resultat kunde kasta ljus över frågan ifall gropkeramikerna på Gotland hade en egen kulturell identitet eller om de bara var trattbägarkulturens efterföljare och en aspekt av stridsyxekulturen. Genom
att de varken livnärde sig på sädesslag eller tama
djur ansåg hon att de hade en egen kulturell iden-
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titet i vilken sälen hade stor betydelse (Eriksson
2003; jfr Storå 2001).
Det är alltså flera forskare som sedan Knutssons
doktorsavhandling följt i Stjernas spår och skildrat
gropkeramikerna som enbart jägare, fiskare och
samlare, men inte bara det. Det är också många som
följt upp Knutssons syn på gropkeramikerna som
levandes ett mobilt liv. Skildringar av gropkeramikerna som rörliga, egalitära jägare, fiskare och samlare har t.ex. tagits upp i flera doktorsavhandlingar
sedan dess (t.ex. Nordquist 2001; M. Andersson
2003; Sundström 2003). En forskare som starkt verkar ha inspirerats av Knutssons skildring av gropkeramikerna som rörliga är också Åsa M. Larsson.
I sin doktorsavhandling från 2009, med fokus på
östra Mellansverige men där Gotland också berördes, kopplade hon gropkeramikernas ständigt föränderliga tillvaro till ett behov av varaktighet. Det
var detta behov både praktikerna kring keramiken
och kring de dödas ben ska ha syftat till att fylla.
Även närvaron av de döda på boplatserna, genom
spridda människoben, ska ha gett gropkeramikerna
den känsla av anknytning till det förflutna och beständighet de behövde. De stora gravfälten på Öland
och Gotland såg Larsson som relaterade till öarnas
annorlunda förutsättningar med en större bofasthet
vid kusten som följd (Å. M. Larsson 2009:51, 407ff).
Värt att nämna är också att Larsson, precis som
Stjerna, påtalade att hund är det enda säkert domesticerade djuret som regelbundet förekommer
på gropkeramiska lokaler. Precis som Stjerna hade
förklarat uppkomsten av trattbägarkulturen som en
intern förändring med insprängda främmande element, såg Larsson stridsyxekulturen som en följd av
att vissa personer som växt upp inom gropkeramiska
samhällen, med hjälp av några inflyttade keramiker
från nuvarande Finland valde ett annat sätt att leva
(Å. M. Larsson 2009:68ff, 409ff). Precis som Stjerna
kontrasterat trattbägarkulturen mot den gropkeramiska kulturen, kom dessutom Larsson, precis som
Knutsson innan henne, att polarisera gropkeramikerna mot stridsyxekulturen.
De förstnämnda ska ha bott och rört sig i kustlandskapet, där de levde ett mobilt liv som marina
jägare, fiskare och samlare och de ska ha varit fokuserade på fragmentering och utsuddande av gränser,
synligt i den krossade keramiken, som ansågs vara
metaforer för kroppar, och i flyttandet, sorterandet
och utspridandet samt deponerandet av de dödas
ben på boplatserna. De sistnämnda ska i kontrast
därtill ha levt i inlandet av jordbruk och jakt på

skogsvilt och de ska istället ha haft en besatthet av
kroppen som helhet, något som ska ha gällt både
den döda kroppen och kroppen som metafor i form
av keramikkärl (Å. M. Larsson 2009:68ff, 354f, 397,
409ff).
Intressant är också att Larsson hävdade att den
gropkeramiska kulturen som etnisk grupp bara
hade funnits i öster samt att den kan delas in i en
nordlig och sydlig del. Detta påminner om Ludvig
Papmehl-Dufay, då han i sin doktorsavhandling om
Öland från 2006 framhöll att gropkeramikerna i öster hade utgjort en stor kulturell enhet. Detta kan
ses som ett led i en trend sedan åtminstone tidigt
2000-tal att söka en enhetlighet i det gropkeramiska i kontrast till den splittrade syn på kulturen som
introducerades med den processuella arkeologin.
2003 framhöll t.ex. Lars Sundström att en övergripande förståelse för den gropkeramiska kulturen,
trots dess lokala traditioner, både är möjlig och
nödvändig (Sundström 2003:211; jfr Strinnholm
2001). Samma år menade Alexander Gill (2003) att
en övergripande förklaring som likställer alla platser med gropkeramik bör sökas. Att likt Larsson i
denna vilja till enhetlighet exkludera lokaler i södra
och västra Sverige från det gropkeramiska är i sig
däremot ingenting nytt. Det har t.ex. ifrågasatts
om någon egentlig gropkeramik fanns i Sydsverige
överhuvudtaget, med följden att lokaler som Jonstorp och Siretorp skildrats som lokalgrupper inom
det sena trattbägarsamhället (M. Larsson i Edenmo
m.fl. 1997; jfr M. Larsson 2006, 2012). Redan Bozena Wyszomirska framhöll i sin doktorsavhandling
från 1984 att kustlokaler i sydvästra och västra Sverige, vilka tolkats som gropkeramiska, istället skulle
förstås som trattbägarkulturens jaktstationer. Gropkeramiska kulturgrupper fanns enligt henne endast
i öster och hon menade att den gropkeramiska kulturen skulle förstås som en västlig utlöpare av den
kamkeramiska kulturen (Wyszomirska 1984:209).
Härmed följde hon på sätt och vis i Lithbergs fotspår i sitt tolkande av gropkeramiska platser i söder
och väster som fångstplatser inom ramen för trattbägarkulturen. Paradoxalt nog gjordes emellertid
denna tolkning för att aktualisera en av Stjernas
ståndpunkter; nämligen den om den gropkeramiska
kulturens östliga hemvist. Vi kan dra oss till minnes
att Stjerna själv talade om den östliga, eller baltiska,
boplatscivilisationen.
Att se den gropkeramiska kulturen som något
östligt och nordligt är den av Stjernas ståndpunkter
som stod närmast hans syn på deras ursprung. Han
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menade att det fanns vissa mesolitiska grupper som
tog till sig jordbruket i övergången till tidigneolitikum, medan andra inte gjorde det och att dessa
grupper sedan levde sida vid sida med varandra under lång tid. Det var dessutom bland dem som inte
tagit till sig jordbruket som gropkeramikerna enligt
honom hade sina rötter. Detta är även det en ståndpunkt som kommit att föras fram på nytt.
Christian Lindqvist och Göran Possnert var de
första att på nytt väcka tanken om en kulturdualism
på Gotland under tidigneolitikum, en tanke de lanserade utifrån nya 14C-dateringar. Dessa dateringar
hade klargjort att flera av öns tidigare förmodat mesolitiska kustlokaler i själva verket var tidigneolitiska. Utifrån detta material kom de att argumentera
för att den yngsta mesolitiska kulturen på Gotland
hade fortsatt in i tidigneolitikum då den existerat
parallellt med öns trattbägarkultur (Lindqvist &
Possnert 1997:36ff).
Lindqvist och Possnert framhöll att neolitiseringen hade skett abrupt varför jordbruket antogs
ha införts genom ett organiserat kolonisationsföretag. Människor antingen från Mellaneuropa eller
från Sydskandinaviens fastland ska ha anlänt och
med sig hade de tamdjur, keramik, yxor och säd.
Ett komplext jordbrukssystem, inkluderande nötboskap, svin, får, get och hund samt sädesodling,
ska därmed ha introducerats på ön, omkring 3900
f.Kr. Bilden av att nykomlingarna hade en annorlunda diet, vilken erhölls genom isotopanalyser på
ben från Ansarvemegaliten, lyftes fram som bevis
för att de tillhört en särskild grupp, som under en
tid skiljde sig från öns ursprungliga jägarbefolkning
både kulturellt och ekonomiskt. Skillnaden mellan dessa individers isotopvärden och värdena från
individer begravda i de gropkeramiska gravarna
framfördes dessutom som bevis mot en lokal och
självständig neolitisering. Istället framhölls kulturdualismen under tidigneolitikum som nyckeln till
förståelsen för den gropkeramiska kulturen och dess
ursprung (Lindqvist & Possnert 1997:47; Lindqvist
1997a:373f).
Avseende mellanneolitikum menade Lindqvist
och Possnert även att variationerna i djurbensmaterialet mellan olika gropkeramiska platser inte alls
ska förstås som uttryck för lokalbundna skillnader.
Istället ansåg de att vad som här avspeglar sig är en
kronologisk förändring. Som en följd av detta framhöll de att jordbruksekonomin kan ha bestått en bit
in i mellanneolitikum. Tidigneolitikum och äldsta
mellanneolitikum sågs som en och samma fas. Där-
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efter ska det dock ha följt en uteslutande gropkeramisk period på ön, då också ben från både får/get
och nötkreatur helt saknades. Dylika tamdjursben
ska sedan ha dykt upp igen först i sent mellanneolitikum, vilket då föreslogs kunna bero på influenser
från t.ex. stridsyxekulturen (Lindqvist & Possnert
1997:49f).
Vid samma tid presenterade Torbjörn Ahlström
(1997) en annan idé om gropkeramikernas ursprung
som stod närmare Stenberger än Stjerna. Det framhölls att gropkeramikerna varken hade utgjort en
reliktpopulation av mesolitisk karaktär eller en avneolitiserad trattbägarpopulation. Istället ska de ha
utgjort en egen grupp vars ursprung var att söka
norrut. Det framhölls att deras skelett, baserat på
material från Västerbjers och i jämförelse med skelett från mesolitiska gravar samt megalitgravar, var
markant avvikande med en kall, istället för varm,
signatur. Några tillförlitliga mått ska emellertid
inte ha kunnat erhållas från öns mesolitiska skelett
och det övriga jämförelsematerialet hämtades från
andra regioner. Ahlström menade ändå att detta visade att gropkeramikerna rent generellt, till skillnad
från mesolitiska grupper och trattbägargrupper, var
en autonom enhet som utvecklats i ett kallt, arktiskt
till subarktiskt klimat, förmodligen längs den Euroasiatiska ishavskusten (Ahlström 1997).
Denna idé, att gropkeramikerna representerade
en inflyttad grupp, har på senare år fått ännu en
anhängare, nämligen Anna Linderholm. I sin doktorsavhandling ”Migration in Prehistory” från 2008
kom hon att diskutera förhållandet mellan trattbägarkultur och gropkeramisk kultur utifrån DNAanalyser. De två kulturerna presenterades som olika
kulturella grupper med stora olikheter i materiell
kultur, begravningsritualer, keramik, kosmologi,
ekonomi och diet (Linderholm 2008:2f). DNAanalyserna ansågs sedan visa att de också skiljde sig
åt genetiskt. Slutsatsen baserades på analysresultat
gällande dels laktostolerans, dels haplogrupper. En
högre andel individer bland trattbägargruppen än
bland den gropkeramiska gruppen visade sig vara
laktostoleranta, vilket tolkades som ett tecken på
att laktostolerans utvecklades på kort tid i samband
med att jordbrukskulturer växte fram. Samtidigt
framhölls, utifrån isotopanalyser, att det skifte i dieten som tidigare associerades med neolitiseringen,
skedde först i slutet av neolitikum. Den förmåga att
tillgodogöra sig jordbrukets sekundära produkter
som trattbägarkulturens människor hade utvecklat
skulle då ha haft avgörande betydelse och skildrades

Kapitel 2

t.o.m. som grunden för bronsålderssamhället (Linderholm 2008:58, 61; Malmström m.fl. 2008).
Härmed aktualiserades Stjernas idé att jägarna
och samlarna försvann medan det var jordbrukarna
som kom att leva kvar i området. Analysen av haplogrupper utifrån mtDNA, som ärvs på mödernet
(Linderholm 2008:20), förstärkte denna bild ytterligare. Skillnaden i haplogrupper ansågs klargöra
dels att trattbägarkulturen och den gropkeramiska
kulturen varit två separata genetiska populationer
med olika ursprung, dels att det var trattbägarkulturens haplogrupper som fortsatte in i bronsålder.
Detta fastslogs utifrån en jämförelse med tre moderna grupper: en skandinavisk, en samisk och en
lettisk. Att gropkeramikerna skiljde sig måttligt
från den skandinaviska gruppen och endast lite från
den lettiska sågs som belägg för att de försvunnit
från Skandinavien i övergången till senneolitikum,
underförstått österut. Detta framhölls trots att studien visade att trattbägargruppen i själva verket stod
närmare de moderna letterna än vad den gropkeramiska gruppen gjorde. Den gropkeramiska gruppen
beskrevs i alla fall som en separat population, vilken plötsligt uppträdde i regionen för att sedan försvinna ungefär tusen år senare. Det framhölls också
att framtida studier av den gropkeramiska gruppens
ursprung borde ta förhistoriska östliga populationer
i beaktande (Linderholm 2008:58; Linderholm m.fl.
2008).
Värt att nämna i relation till dessa slutsatser är
att den s.k. trattbägargruppen i studien utgjordes
av individer från både megalitgravar och hällkistor
på Öland och i Västergötland, av vilka endast sju
daterats till mellanneolitikum. De resterande 15 individerna i gruppen hade daterats till bronsålder. I
studien har alltså, precis som Stjerna en gång gjorde,
megalitgravar likställts med hällkistor och redan på
förhand setts som lämningar efter ett annat folk än
den gropkeramiska kulturen, vars grupp istället fick
representeras av enbart mellanneolitiska individer
från gropkeramiska gravar på Öland och Gotland.
Att trattbägargruppens haplogrupper ansågs fortsätta in i bronsåldern känns föga förvånande med
tanke på att två tredjedelar av gruppen alltså utgjordes av individer från just bronsåldern, något som
rimligen också bör beaktas i relation till gruppens
påvisat högre andel laktostoleranta.
Även i en annan artikel, med Helena Malmström som huvudförfattare, har det hävdats att det
helt saknas kontinuitet mellan neolitiska jägare och
samlare och nutida skandinaver. Haplogrupperna

U4 och U5a, som associerats med mesolitiska populationer i Central- och Nordeuropa och som finns
bland gropkeramikerna, ska nämligen ha avtagit
betydligt bland de första jordbrukarna (Malmström
m.fl. 2009).
I en dansk studie har emellertid sambandet mellan den markanta minskningen av haplogrupperna
U4 respektive U5 och jordbrukets introduktion
ifrågasatts. Haplogruppen U4 kunde i denna studie
nämligen påvisas hos individer från mellanneolitikum och bronsålder. Att haplogrupp U5 fortsatte
och dessutom var relativt vanlig även efter bronsålder
(9 %) underströks. Först under senare delen av järnålder och vikingatid noterades en betydligt minskad
frekvens av båda grupperna. Dessutom nämndes att
den haplogrupp, N1a, som visat sig vara vanligast
bland dem som definierats som de första jordbrukarna, även den minskat markant med tiden. Från att
ha påvisats hos 25 % av de analyserade personerna
som associerats med det tidiga jordbruket, är den
idag mycket sällsynt i Europa med en förekomst på
endast 0,2 % (Melchior m.fl. 2010). Variationen avseende haplogrupper under neolitikum verkar alltså
överlag ha sett annorlunda ut än idag och förändrats
väsentligt över tid. Enligt studien kan framväxandet av det mönster av mtDNA haplogrupper, som
karaktäriserar den nuvarande befolkningen i Sydskandinavien, i alla fall inte härledas tillbaka till
de första jordbrukarna, utan detta mönster började
framträda först under järnåldern.
En ny studie har emellertid gjorts som skiljer sig
från de tidigare genom att fler genetiska markörer
kunnat extraheras med en bättre bild av personernas
genetiska uppsättningar. En individ från en megalitgrav i Västergötland och tre personer från Gotlands gropkeramiska gravar har analyserats och till
skillnad från i Linderholms studie är de daterade till
samma tidsperiod, d.v.s. mellanneolitikum. Resultatet visade att den genetiska variationen hos personen
från Västergötland föll inom den nutida i södra Europa, medan de gotländska individernas föll utanför
alla nu levande européer. De stod emellertid närmast
nutida grupper i nordligaste Europa. Den genetiska
skillnaden dem emellan framhölls som så stor att
de stod i varsin ände av den genetiska variation som
finns idag. Det begränsade underlaget, med endast
fyra personer, är ofrånkomligen problematisk, men
författarna med Pontus Skoglund som frontperson,
menade att detta ändå räcker för att föra tillbaka
framväxten av dagens genetiska mönster till neolitikum, och till mötet mellan dessa olika genetiska
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grupper; ett möte som de relaterade till jordbrukets
spridning över Europa. Från Medelhavet ska den tidiga jordbruksbefolkningen, som personen i Västergötland förmodades vara representativ för, ha spridit
sig norrut. I Skandinavien ska de ha mött inhemska
jägare och samlare, vilka de gropkeramiska personerna förmodades representera. De ska sedan länge
ha kommit att leva sida vid sida, innan de slutligen
assimilerades (Skoglund m.fl. 2012).
Stenbergers syn på trattbägarkulturen som från
söder inflyttade jordbrukare består i denna skildring. Avseende synen på gropkeramikerna innebär
den en aktualisering av Stjernas förhållningssätt, i
det att gropkeramikerna bedöms ha sina rötter i inhemska mesolitiska grupper som kom att leva vidare
sida vid sida med jordbrukarna. Däremot skiljer den
sig från Stjerna och anknyter istället till den uppfattning som Stenberger på 1960-talet menade var
den allmänna, genom att framhålla att grupperna
till sist smälte samman (Stenberger 1964:120).
De genetiska studierna har på senare år också
lämnat avtryck i flera arkeologers texter. Mats Larsson (2012) har hävdat att den interna utvecklingen
på Östersjööarna, att döma av DNA- och isotopanalyser, tog en egen inriktning som märks genom att
två uppenbarligen separata grupper, synliga som
trattbägarkultur och gropkeramisk kultur, funnits. Dessa grupper ska ha haft två helt olika sätt
att leva i termer av jakt och fiske, vilket på Gotland
tog sig uttryck i en sälideologi, respektive jordbruk.
På Öland och Gotland ska dessa två grupper under
en tid ha levt sida vid sida (M. Larsson 2012:144).
På ett mer övergripande plan har även Stig Welinder ställt sig öppen inför tanken att människorna
inom trattbägarkulturen och den gropkeramiska
kulturen kanske inte bara tog avstånd från varandras livsstilar, utan kanske också från varandra
(Welinder 2009:185f). Niclas Björck har gått ännu
längre och framhållit att den bild han skisserat av
regionens stenålder utifrån det arkeologiska materialet överensstämmer utmärkt med de resultat som
erhållits utifrån senare tiders DNA-analyser (Björck
2012:24).
Björck (2007, 2012) har i stort följt i Wyszomirskas och Stjernas fotspår och argumenterat för
den gropkeramiska kulturens kopplingar mot öster.
Skillnaden mellan trattbägarkultur och gropkeramisk kultur i termer av två olika folk, i form av
jordbrukare respektive jägare och samlare, har betonats. Björck kom däremot inte att skildra gropkeramikerna som lika underlägsna i förhållande
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till jordbrukarna som Stjerna, utan i Nihléns och
Stenbergers anda har han istället beskrivit dem som
livskraftiga samt som komplexa. De ska periodvis
ha tagit mark från jordbrukarna, men skulle trots
detta med tiden ändå komma att trängas norr- och
österut.
Gropkeramikerna skildrades av Björck (2007,
2012) som en del i en nordöstlig region, där ett uråldrigt kosmologiskt system som en gång varit vitt
spritt över Eurasien levde kvar. Det var en arkaisk
animistisk kosmologi med djursymbolik, rödockra
och jordande av de döda som utmärkande drag samt
med jakt som näringsmässig bas. I en sydvästlig region ska däremot, i jordbrukets spår, den arkaiska
kosmologin ha ersatts av ett annat kosmologiskt system med rötter i sydvästra Europa. Det handlade om
en nertisk kosmologi, som ska ha karaktäriserats av
hussymbolik, resande av megalitgravar, av offrande
samt av en återväxt- och fruktbarhetstro som följde i
odlingens spår.
I nordöst ska det enligt Björck (2007, 2012)
genom både tidig- och mellanneolitikum ha levt
grupper vilka valde ett annat levnadssätt än stridsyxekulturens och trattbägarkulturens människor.
Att definiera tidigneolitisk keramik i östra Mellansverige som trattbägarkeramik har han lyft fram
som ett misstag. Istället rör det sig enligt Björck om
östlig gropornerad kustboplatsrelaterad keramik,
vilket kan ses som en klar parallell till hur den tidigneolitiska keramiken på Gotland, med undantag
av Lithberg, skildrades ända fram till 1960-talet (se
dock Hallgren 2008, 2012; jfr Nihlén 1927; Rydh &
Schnittger 1940).
Den tidigneolitiska keramiken på Gotland beskrevs däremot av Björck (2007, 2012) som trattbägarkeramik trots dess gropar och p.g.a. förekomsten
av både megalitgravar och en väl etablerad gropkeramisk kultur skildrade han ön som ett blandområde.
Det framhölls som möjligt att enskilda aktörer eller
enskilda grupper i vissa fall valde ett annat förhållningssätt än majoriteten av befolkningen. En bild av
en kulturdualism, med den gropkeramiska gruppen
och dess föregångare som norm och trattbägarinslagen som i tid och rum begränsade avvikelser, målades upp.
Att det gropkeramiska gravskicket hade mesolitiska rötter betonades av Björck (2007, 2012) och
framhölls som synligt i jordandet av de döda nära
eller på boplatserna. Förändringar ska dock ha skett
över tid, tolkade som ett uttryck för en ökande anfäderskult. Gravar ska ha börjat anläggas på tidi-
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gare boplatser, nära äldre övergivna hus och hyddor,
i skapandet av nekropoler, vilket begripliggjordes
som ett aktivt brukande av minnet av anfädernas
boplatser. Även hanterandet av skelettdelar relaterades till denna förändring, en förändring som ansågs
orsakad av påverkan från den arkaiska kosmologins
motsats, d.v.s. det nertiska. Återigen förklarades
alltså förändringar inom det gropkeramiska med påverkan utifrån, från jordbrukarna, helt i linje med
Stjernas synsätt.

Relationen mellan ekonomi och identitet
Den koppling som Gunilla Eriksson gjorde mellan
ekonomi och identitet ser jag som ett tydligt exempel på det tankesätt som har påverkat de senaste 100
årens forskning om Gotlands mellanneolitikum.
Häri menar jag att förklaringen kan ligga till varför
mat och ekonomi har haft och ännu idag har en så
central betydelse. Ekonomin har varit avgörande för
uppfattningen om vilka de dåtida människorna var,
hur de levde och vilken grupp de tillhörde. Vi kan
t.ex. dra oss till minne att Stjerna uppfattade ekonomin som den djupaste skillnaden mellan boplatsfolket (den gropkeramiska kulturen) och det megalitiska folket (trattbägarkulturen). Redan vid denna tid
etablerades ett synsätt och en struktur som senare
forskare har präglats av och blivit tvungna att förhålla sig till. Hur viktig ekonomin är och har varit
kan t.ex. illustreras med ett citat av Alexander Gill:
”[…] och först när klarhet nåtts i frågan om den
mellanneolitiska ekonomin kan en bild av ett enhetligt snarare än kulturdualistiskt mellanneolitikum
skapas” (Gill 2003:109). Detta märks också i den
senaste avhandlingen som berört mellanneolitiskt
material på ön, nämligen i Anna-Carin Anderssons
doktorsavhandling ”Bourdieu och Arkeologi. Struktur och praxis bland gropkeramiker på Västerbjers,
Gotland”, publicerad 2015. I den drog hon slutsatsen
att det borde vara mest fruktbart att diskutera de
neolitiska arkeologiska kulturerna, inte som olika
folk eller kulturer, utan med utgångspunkt i skillnaderna i näringsekonomi, d.v.s. i termer av jägare
och samlare respektive åkerbrukare och boskapsskötare (A.-C. Andersson 2015:302).
Jag har med denna genomgång av tidigare forskning velat visa hur olika syn på ekonomi har genererat helt olika tolkningar och bilder av dåtidens
människor. På ena sidan har vi de forskare som uppfattat gropkeramikerna som enbart jägare, fiskare

och samlare. I denna grupp återfinns tolkningar av
dåtidens människor som egalitära, ursprungliga och
icke-ritualiserade. De anses ha bott på de gropkeramiska platserna, permanent eller mobilt. Här möts
vi av en stark vilja att peka på likheter med mesolitikum samt att polarisera dåtidens människor mot
stridsyxekulturens och trattbägarkulturens jordbrukare, ibland kosmologiskt, kulturellt eller etniskt,
ibland även genetiskt. Förändring inom det gropkeramiska tolkas som en följd av påverkan från jordbrukarna.
På den andra sidan har vi de forskare som ansett
att jordbruket fortsatte på ön i lika hög grad som
under tidigneolitikum, alternativt att det ökade.
Inom denna grupp har skillnaderna mellan de olika
neolitiska kulturerna tonats ned och istället lyfts
likheter och parallella företeelser fram. För jämförelser blickas det utåt i rummet, istället för tillbaka
i tiden. Här talas det om ritualer och/eller om en
hierarkisk samhällsstruktur. Dessa forskare menar
att inlandet var bebott och att de gropkeramiska
platserna aldrig varit några boplatser, utan att de
hade en annan betydelse. De var fiskeplatser, rituella
centra, handels- och samlingsplatser för en elit eller
platser för handhavandet av döda.
Att de två sidornas tolkningar skiljer sig så
kraftigt åt har resulterat i en förhållandevis svartvit forskningsdebatt. Denna kan skildras i termer
av jägare och samlare/jordbrukare, kust/inland,
boplatser/lösfynd, egalitärt/hierarkiskt, icke-rituellt/rituellt, profant/sakralt o.s.v. Mellan dessa
ytterligheter finns emellertid forskare som intagit
något av en mellanposition. Forskare som anser
att öborna hade en blandekonomi med både fångst
och boskapsskötsel. De gropkeramiska platserna
ses som mer eller mindre permanenta boplatser
och människorna uppfattas som egalitära, samtidigt som det skrivs om såväl statussymboler som
ceremoniella och rituella inslag. Trattbägarkultur
och stridsyxekultur skildras som grupper med andra levnadssätt, utan att gropkeramikerna polariseras emot dem.
Meningsskiljaktigheterna mellan olika forskare
finns således kvar trots de senaste 100 årens olika
teoretiska utgångspunkter och trots ett alltmer
omfattande källmaterial. Vi känner väl igen skillnaden mellan t.ex. Bägerfeldt och Knutsson i den
mellan Lithberg och Stjerna. En meningsskillnad
som, både då och nu, handlar om hur just gropkeramikerna ska förstås. Om de var enbart jägare
och samlare eller jägare, samlare och boskapsskö-
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tare eller t.o.m. jägare, samlare, boskapsskötare och
åkerbrukare.

2.4 Underliggande värderingar
Redan den tyske historikern och sociologen Max
Weber (1864-1920) argumenterade för att forskares
egna värderingar influerar vad de väljer att studera och hur de utför sina undersökningar (se Bowie
2000:77). Vilka värderingar är det då som har påverkat de forskare som skrivit om Gotlands mellanneolitikum och vilken värdegrund vilar deras tolkningar på?

Ekonomi
I den tidigare forskningen är det två aspekter som
särskilt utmärker sig. Den första är stabiliteten.
Samma frågor och samma ämnen har stått i fokus,
och inte minst den dåtida ekonomin har varit föremål för ett aldrig sinande intresse. Än idag är det
frågor om mat, boende och kulturer som diskuteras.
Andra frågor har fått stå tillbaka, vissa har aldrig
ställts. Redan tidigt skapades ett särskilt sätt att se
på, behandla och diskutera perioden, som har visat
sig vara mycket beständigt.
Den andra aspekten är hur diametralt olika de
tolkningar är som handlar om hur livet på Gotland under mellanneolitikum gestaltade sig. Helt
olika skildringar har förts fram, skildringar som är
så diametralt olika att de omöjligen kan vara korrekta allihop. De gropkeramiska platserna har t.ex.
skildrats som allt från enbart boplatser till platser
enbart använda vid ritualer. Inlandet har skildrats
som allt från en helt övergiven miljö till det område
där människorna bodde permanent. Gropkeramikerna har dels skildrats som Östersjöns inuiter, dels
har det framhållits att det öppna, agrara landskapet användes fullt ut för att försörja befolkningen.
Samhället har skildrats som allt från helt egalitärt
till strikt hierarkiskt. Öborna anses ha varit allt från
extremt autonoma till att ha varit en integrerad del
i långväga, överregionala nätverk. Gravfälten har
tolkats både som oavsiktliga anhopningar och som
medvetet formade bildandes rituella landskap. Jordandet av döda har beskrivits både som typiskt för
det gropkeramiska gravskicket och som avvikelser
knutna till Östersjööarnas speciella miljö. Spridda
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människoben och ofullständiga skelett har skildrats som allt från ett resultat av skador till en del
av öbornas gravskick i form av t.ex. skelettstympning, begravningar ovan mark eller andra former av
gravskick än regelrätta begravningar. Det sekundära
hanterandet av människoben har i sin tur skildrats
dels som karaktäristiskt för just det gropkeramiska,
dels som en följd av påverkan utifrån, från jordbrukarna. Medan vissa forskare hävdat att den gropkeramiska kulturen utvecklades ur trattbägarkulturen
har andra menat att den gropkeramiska kulturens
människor ska knytas direkt till mesolitiska grupper eller att de är att betrakta som en helt egen inflyttad grupp. Åsikterna går alltså isär inte enbart
gällande detaljer och nyanseringar, utan även avseende grundläggande frågor.
Det är också tydligt att de som argumenterat för
dessa diametralt olika skildringar har lyft fram olika
källor som stöd för sina respektive tolkningar, något
som gällt såväl gotländskt material som jämförelsematerial. Detta har gjort att diskussionerna sällan
möts, även om det också finns fall då det är likadana
material som tolkats på helt olika sätt. Pollendiagram har t.ex. lyfts fram som argument både för och
emot åkerbruk. Många slutsatser har också dragits
utifrån ett begränsat material. Utmärkande är även
att motstridigt eller på annat sätt problematiskt material ofta utelämnats ur diskussionerna, tonats ned
eller bortförklarats. Ett exempel på det är megalitgravarna som inte kom att omnämnas under flera
decennier, ett annat är Österholms exkluderade av
tjocknackiga bergartsyxor från sin kartering av mellanneolitiska lösfynd. Att materialet i sig är disparat
och mångfacetterat, vilket gjort det möjligt att lyfta
fram en viss aspekt och inte andra, framgår tydligt.
Frågan är emellertid varför forskare har valt att
lyfta fram eller använda sig av vissa material och
inte andra, varför de har tolkat liknande material
på helt olika sätt och vad som därmed kan ligga till
grund för den polemik som funnits, och fortfarande
finns, inom forskningen. En aspekt som kan ha varit bidragande är synen på dagens samhälle och på
dagens samhälle i relation till dåtidens. Två olika
förhållningssätt kan urskiljas. Förhållningssätt som
går långt tillbaka i tiden (jfr Rudebeck 2000) och
som av Christina Lindgren beskrivits som utvecklingsoptimism respektive civilisationskritik (Lindgren 2004:103f).
Till den första gruppen hör de forskare som har
en positiv syn på dagens samhälle samt på den ekonomiska och teknologiska utveckling som skett, till
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vilken jordbrukets introduktion ses som startskottet. Denna positiva syn framgår tydligt då t.ex. Gill
beskriver sin skildring av jordbrukets introduktion
och etablering under loppet av neolitikum som en
romantisk intrig (Gill 2003:21). Att människorna
skulle ha övergivit jordbruket efter att det en gång
etablerades förefaller vara ett för dessa forskare orealistiskt synsätt (se Bägerfeldt 1992). Istället har det
mest rimliga utifrån deras perspektiv varit att se
gropkeramikerna som jordbrukare i någon form.
I den andra gruppen finns de forskare som har
en negativ syn på dagens samhälle och där tillvaron
som jägare och samlare istället framställs som ett
idealt sätt att leva (t.ex. Burenhult 1997a). Jordbruket ses som början på en, för att använda Knutssons
ord, ”långsiktig förstörelseprocess som omfattar hela
jordklotet” (Knutsson 1995:11). För forskare med
denna syn har jordbruket kommit att skildras som
något människor tvingades till av t.ex. ekologiska
och klimatologiska skäl (se t.ex. Österholm 1989).
Så fort de fick en möjlighet övergick de därför till
det mycket bättre livet som jägare och samlare. Utifrån detta perspektiv har det mest rimliga varit att
se gropkeramikerna som i huvudsak jägare och samlare.
Tolkningarna har alltså medvetet eller omedvetet påverkats av om jordbrukets introduktion setts
som något positivt eller negativt. Människor med
olika ekonomi har sedan skildrats som fundamentalt
olika varandra. Synen på ekonomi har alltså varit intimt förknippad med synen på ett flertal andra aspekter av de dåtida människornas liv. Flera samband
är återkommande i forskningen. De människor som
uppfattats som enbart eller i huvudsak jägare och
samlare är de som ibland knutits till ett mobilt liv
och som vanligtvis har kopplats till ett liv utmed
den gotländska kusten. De anses ha levt i större
grupper, vare sig det gällt t.ex. Stjernas flockar eller
Österholms byar. Därtill anses de ha haft en egalitär social struktur. Redan Stjerna förde också in
andra epitet då han beskrev dem som fredliga. Civilisationskritiker har sedan framhållit ytterligare
aspekter som t.ex. att de levde, tänkte och agerade
ursprungligt, naturligt, harmoniskt, icke-ritualiserat och hälsosamt. Dåtidens människor blir på detta
sätt både romantiserade och exotiserade. Med idén
om ursprunglighet följer också en statiskhet. Som
framgår av min genomgång ansågs det länge att
öborna obrutet levt kvar som jägare och samlare in
i senneolitikum. Med detta följde också att de sågs
som dömda till att trängas undan eller gå under.

Detta framgår av Stjernas yttrande att boplatsfolket
dukade under för de främmande kulturernas övermakt och det är ett synsätt som stundtals lyfts fram
igen i DNA-analysernas spår.
De människor som anses ha varit jordbrukare
har däremot satts i samband med ett liv i inlandet
där de antas ha levt i mindre grupper. Detta märks
såväl i Stjernas skildring av en särbebyggelse och i
Lithbergs beskrivning av särflockar, som i Österholms tolkningar av mindre enheter som t.ex. enskilda familjer (Österholm 1989:170). Ju större inslag av jordbruk som påtalats desto högre grad av
komplexitet, hierarkier och ritualisering har förts på
tal. Tidigt kopplades jordbrukarna också samman
med epitet som krigiska och överlägsna. Därtill
uppfattades de som föränderliga. De tog till sig jordbruket och kunde därmed utvecklas vidare. Medan
jägarna och samlarna trängdes undan eller dukade
under, kom jordbrukarna att stanna kvar eller ta
över. Att detta synsätt funnits märks i såväl arkeologiska arbeten som i tolkningarna av senare tiders
DNA-analyser.
Den ekonomiska utgångspunkten, där jägare och
samlare skiljts från de människor som även bedrev
jordbruk, vilken etablerades inom den kulturhistoriska arkeologin kom inom processuell arkeologi
att få stark uppbackning. Detta skedde inte minst
genom den koppling utifrån antropologiskt material mellan ekonomi, social struktur och gravskick
som Lewis Binford argumenterade för på 1970-talet. Att göra en distinkt åtskillnad mellan jägare
och samlare respektive jordbrukare fortsatte sedan
inom den postprocessuella arkeologin, även om det
blev betydligt vanligare att lägga mindre vikt vid
vardagsekonomin och istället lyfta fram skillnaden
som framför allt mental, ideologisk eller social. Detta kan jämföras med de forskare som avseende de
neolitiska kulturerna tonat ned eller argumenterat
emot skillnader i vardagsekonomin, men trots detta
ändå lyft fram den traditionella bilden av kulturernas olika ekonomier som betydelsefull om än på ett
annat plan, t.ex. ideologiskt, identitetsmässigt och/
eller socialt. Även inom den postprocessuella arkeologin togs hjälp av antropologiskt material, vilket
märks i t.ex. Knutssons arbete där hon använde sig
av antropologiska källor om begravningar. Arkeologiskt material har också använts som argument för
liknande synsätt. Ian Hodder menade t.ex. att människorna under neolitikum, till skillnad från under
mesolitikum, försökte tämja det vilda i tillvaron
(Hodder 1990). Christopher Tilley ansåg att neoliti-
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seringen innebar en övergång från ett mer egalitärt
till ett mer hierarkiskt samhälle (Tilley 1996). Ett
annat exempel är Richard Bradley som framhållit
att det finns generella skillnader mellan mesolitiskt
och neolitiskt tankesätt. Under mesolitikum var naturen det centrala, medan byggandet av monument
under tidigneolitikum var en bidragande orsak till
en förändrad syn på både naturen och tiden (Bradley 1998). Detta resonemang ligger nära det som
Julian Thomas fört fram. Han menade att det inte
räckte med t.ex. ett tamdjur, ett hus och en yxa för
att vara neolitisk utan att det handlade om att förstå
det symboliska värdet i dessa företeelser och att ha
anammat en syn på världen som uppdelad i vilt och
tamt, i utsida och insida samt i natur och kultur
(Thomas 1991).
Trots de teoretiska förändringar som skett genom åren har det alltså ändå i mångt och mycket
hållits fast vid en uppfattning om jägare och samlare
respektive jordbrukare som väsentligt olika varandra. Stort förklaringsvärde har överlag lagts å ena sidan vid jakt och fiske, dess produkter och praktiker
och å andra sidan vid jordbruk, dess produkter och
praktiker. Detta är ett förhållningssätt som lämnat
stora avtryck i de bilder av den gropkeramiska kulturen på Gotland som målats upp.
Forskningstraditionen har varit påfallande stark.
Underförstått förefaller ekonomin ha kommit att
uppfattas som nyckeln till förståelsen för dåtiden,
i termer av att jägare och samlare (jakt och fiske)
skiljts från jordbrukare (jordbruk) på ett eller annat
sätt. Det är häri jag ser förklaringen till att frågan
om hur gropkeramikerna försörjde sig ständigt är
återkommande i litteraturen och häri ser jag orsaken
till att frågan om svinen varit tama eller vilda, blivit
smått klassisk (Rowley-Conwy & Storå 1997:117ff).
Ekonomin, i termer av jägare och samlare respektive
jordbrukare, har kommit att bli intimt sammankopplad med andra aspekter av de dåtida männi
skornas liv. Därför har just frågan om hur männi
skorna ska definieras, om de var jägare och samlare
eller även jordbrukare, kommit att bli så viktig att
den debatterats och diskuterats om och om igen.
Forskare har t.ex. diskuterat ekonomi och bosättningsmönster, och utifrån det sedan närmat sig gravarna. Detta trots att det finns ett mycket rikt gravmaterial och inte ett enda helt säkert bostadshus.
Det jag saknar är en problematisering av om det
verkligen är riktigt att lyfta fram ekonomi, i termer
av att jägare och samlare (jakt och fiske) kontrasteras
mot jordbrukare (jordbruk), som det avgörande för
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förståelsen av sociala och religiösa aspekter av tillvaron? Vet vi vilka dåtidens människor var genom att
vi vet vad de åt? Hur kan vi på andra sätt närma oss
en förståelse för dåtiden?

Skapandet av andra bilder
Jag anser att det arkeologiska materialet är en ingång
till att ändra och problematisera tidigare tolkningar.
Det möjliggör genom sitt stora tidsdjup ett annat
perspektiv än det antropologiska där en statisk bild
av en grupp människor skapas utifrån det tillfälle då
antropologen gjorde sin studie (Eriksen 2004:33f).
Det arkeologiska materialet visar att samhällen och
människor har förändrats även långt innan jordbruket kom in på arenan. Som Max Weber påpekade
i ett verk från 1920 behövs inte en ekonomisk förändring för att andra förändringar ska kunna ske i
ett samhälle. Han visade på hur en viss religion kan
vara det som ger förutsättningen för framväxandet
av ett nytt ekonomiskt system (Weber 1978). Den
protestantiska etiken som Weber menade hade befrämjat kapitalismen hade förvisso växt fram i ett
särskilt ekonomiskt och socialt sammanhang, men
detta visar ändå på hur centrala andra faktorer än
ekonomiska kan vara för omfattande samhällsförändringar.
Inte heller alla studier av antropologiskt material stödjer kopplingen mellan ekonomi, i termer av
att jägare och samlare ställs mot jordbrukare, och
andra aspekter av människors liv. När Tilley studerade hur rum uppfattas utifrån antropologiskt
material kom han fram till att rumsuppfattningar
är en aspekt som går tvärs över och inte har någon koppling till vare sig ekonomi eller huruvida
människor levt mobilt eller bofast (Tilley 1994).
Ett annat exempel är Paul Roscoe (2002) som utifrån studier på Nya Guinea poängterat att grupper
med olika ekonomi kan ha samma boendemönster.
Han framhöll att det inte har någon betydelse om
det människor levt av varit vilt eller domesticerat.
Enligt hans bedömning är den faktor som istället
har betydelse för boende och sociokulturella förhållanden, ifall det människor levt av utgjort en
rik, stabil och snabbt återkommande källa till mat
eller inte.
En stark motpol utgör också Mary Douglas arbete ”Natural Symbols”. Det Douglas vände sig
emot var att antropologer gjorde en stor åtskillnad
mellan småskaliga samhällen och moderna, en åt-
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skillnad som var så stor att det i vissa fall saknades
en gemensam terminologi för att diskutera liknande
företeelser inom båda typerna av samhällen. Hennes ambition när hon gav ut boken var att slå hål
på myten att bara moderna samhällen är sekulariserade, medan alla människor i småskaliga samhällen
är djupt religiösa. Det hon gjorde var att påvisa ett
samband mellan sociala relationer och kosmologi,
vilket visade sig gälla oavsett om studieobjektet varit det minsta småskaliga samhälle eller den största
industrialiserade nation. På det sättet visade hon att
behandlingen av döda, synen på kosmos och förhållandet till kroppen inte har någon direkt koppling
till vare sig ekonomi eller levnadssätt. Däremot fann
hon en koppling mellan dessa aspekter och hur människors förhållande, deras rättigheter och skyldigheter, till varandra är reglerade i relation till en grupp
och/eller ett nätverk.
Douglas framhöll t.ex. att det inom samhällen med stark grupptillhörighet och starkt nätverk
återfinns förställningar om ett människodominerat
rationellt reglerat kosmos med en kombination av
farliga och goda element. Inom samhällen av detta
slag är människor ofta ritualister med en stark tro på
effektiva symboler.
Hon menade att tron på ett människodominerat men irrationellt kosmos, uppdelat i ont och gott,
utsida och insida, förekommer inom samhällen med
en stark grupptillhörighet, men där människorna
inom gruppen saknar en klar position i ett nätverk.
Istället identifierar de sig starkt med själva gruppen,
deras rättigheter och skyldigheter är reglerade i förhållande till den och de kategoriserar andra människor utifrån om de tillhör eller inte tillhör denna.
Inom en social enhet av detta slag kunde Douglas
påvisa att en tro på häxeri och trolldom är vanlig
samt att det föreligger en oro för förgiftning, förlorad styrka och olaga intrång, varför människor ägnar
sig åt ritualer för rening, utdrivning och dragning av
gränser.
Bland människor med starkt nätverk, men med
svag grupptillhörighet såg hon istället förekomsten av
den sekulära världsbilden där kosmos består av objekt, ses som välvilligt och som till för alla, men där
de som aldrig når framgång är medvetna om bristerna
i jämlikhet i distributionen av makt och privilegier.
Här finns en tro på privat magi kopplat till individuella föremål, makt ses som en individuell gåva och
manifestationer av framgång uttrycks genom fester,
en bild som kan jämföras med Burenhults skildrande
av mellanneolitikum med svinfester, med svinbetar

som troféer och med magiska tal och ting.
För att ge ett annat exempel passar Knutssons
skildring av den gropkeramiska kulturen bättre in
på det samhälle Douglas förknippade med en tro på
ett välvilligt, icke-antropomorft och ostrukturerat
kosmos, med en tro på personlig religion och inre
renhet samt godhet. Ett samhälle där människorna
saknar tro på och intresse för synd, ritualer, uppdelning av in- och utsida och där de ofta glömmer
bort sina döda. Där den religiösa stilen är spontan,
entusiastisk och upprymd och där trans upplevs
som något positivt. Detta menade Douglas hade en
koppling till samhällen som präglas både av en svag
grupptillhörighet och svagt nätverk (Douglas 1982).
Dessa indelningar såg Douglas däremot inte som
statiska och trots att hon tog sin utgångspunkt i fyra
ytterligheter framhöll hon att graden av grupp- respektive nätverksidentitet är flytande och varierande
utefter två axlar (se fig. 2.4). Utifrån Douglas perspektiv blir det viktigare att diskutera identitet och

Figur 2.4. Mary Douglas schematiska bild över sin grid/group-theory.
Teorin bygger på en iakttagen skillnad mellan olika samhällen
gällande hur strikt individers skyldigheter respektive rättigheter är
reglerade dels i relation till en grupp, dels i förhållande till andra
individer. Detta kunde Douglas koppla till andra aspekter, som synen
på kroppen och kosmos. Skillnaderna illusteras från svagt till starkt
utmed två korsande axlar, vilket förenklat ger fyra olika alternativ:
A) svag grupp/starkt nätverk, B) svag grupp/svagt nätverk, C) stark
grupp/starkt nätverk, D) stark grupp/svagt nätverk. Ur Douglas
1982:59.

sociala relationer snarare än ekonomi i relation till
gravskick. Douglas studie publicerades första gången redan 1970, i en tid då helt andra antropologiska
arbeten influerade arkeologin.
Med tanke på detta anser jag att det är dags att
ifrågasätta de modeller och de värderingar forskare
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tidigare utgått ifrån, särskilt med tanke på den polemik och de oförenliga tolkningar som dessa resulterat i. För att komma vidare känns det nödvändigt
att ifrågasätta den grund tidigare forskning vilat på
och istället studera materialet utifrån ett annat perspektiv. Jag ser Douglas arbete som en ingång till
att göra just detta.
Jag menar inte att det är oviktigt hur dåtidens
människor försörjde sig, men jag håller inte med
om, bl.a. utifrån ovan nämnda arbeten, att ekonomin, i termer av att jägare och samlare ställs mot
jordbrukare, alltid är det som kan förklara hur dåtida samhällen fungerade samt vilken relation människorna hade till varandra, till sin omgivning och
till ritualer. Istället menar jag att människor med
samma levnadssätt och samma ekonomi har många
olika möjligheter att forma sin tillvaro. De hade en
specifik miljö omkring sig, de hade ett eget förflutet
med minnen, berättelser och sägner som bidrog till
att forma deras syn på världen, de var egna individer
med kraft att skapa och förändra samtidigt som de
växte upp inom ramen för en struktur (jfr Giddens
1984).
Ett sätt vore att närma sig dåtidens människor
som våra gelikar, men levandes i en på många
sätt annorlunda värld med andra förutsättningar,
möjligheter och begränsningar. Det är viktigt att
varken idealisera dem och deras liv eller degradera dem. Det handlar om att visa dem respekt
och försöka förstå dem som de var, så långt det är
möjligt med arkeologins begränsade material till
förfogande och ens egna förutfattade meningar
till trots.
Samtliga iakttagelser behöver inkluderas och
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diskuteras, samtidigt som en rad aspekter också behöver problematiseras mer ingående. Det rör sig bl.a.
om synen på inland och kust och dessa områdens
koppling till olika ekonomier. Varför skulle människorna inte ha kunnat vara jordbrukare vid kusten
och jägare och samlare i inlandet? En annan aspekt
är betydelsen av lösfynd respektive platser med utgrävda fyndförande lager. Bodde människorna där
det idag finns få eller inga lämningar eller där fynden är som flest? Hur öborna kan ha uppfattat, vistats i samt rört sig i omgivningen och i landskapet
behöver således analyseras och diskuteras. Gravmaterialet ser jag i sin tur som en ingång till att vidga
förståelsen för öbornas syn på döden och de döda,
likväl som för hur de identifierade sig själva på skilda sätt och på olika nivåer.
Jag vill ta min utgångspunkt i det arkeologiska
materialet och jag vill studera det nerifrån och upp,
med inställningen att dåtiden varken var sämre eller
bättre och både likadan och annorlunda än nutiden.
Min ambition är att med den tidigare forskningen
som utgångspunkt och bollplank, på nytt närma
mig materialet i syfte att försöka fördjupa förståelsen för Gotlands mellanneolitikum. Detta vill jag
emellertid göra utifrån ett annat perspektiv.
Genom att uppmärksamma och studera dåtida val
och handlingar är det möjligt att närma sig männi
skornas tankar, föreställningar, roller och grupper.
Det säger något om relationen människor emellan,
mellan människor och djur samt mellan människor
och ting. Jag vill ta min utgångspunkt i att alla människor har ett behov av att kategorisera sin omgivning, vilket kan skildras som människans behov av
att skapa vävar av mening (t.ex. Bowie 2000:38).
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3. Det gotländska rummet

Min genomgång av tidigare forskning har visat att
det är diametralt olika tolkningar av Gotlands mellanneolitikum som presenterats, tolkningar som
i många fall byggt på olika källmaterial (kap. 2).
Detta har satt fokus på att ett nytt helhetsgrepp
om källmaterialet behöver tas. Jag har även sett det
som viktigt att närma mig källmaterialet nerifrån
och upp, samtidigt som jag har valt att lägga tyngdpunkten på hur och var ting och material deponerats i gravar, inom platser och i landskapet (kap. 1).
För att kunna analysera och tolka källmaterialet på
detta sätt har jag först behövt skapa mig en bild av
det gotländska rummet och hur det gestaltade sig
under stenåldern.
”And through living in it, the landscape be
comes a part of us, just as we are a part of it” (Ingold 1993:154). Detta citat av Tim Ingold belyser
hur viktigt det landskap vi lever i kan vara för oss;
hur landskapet är och görs till en integrerad del av
våra liv, vår identitet och våra föreställningar. Genom att hämta inspiration från Giddens strukturationsteori (Giddens 1984), kan det fysiska landskapet med dess olika element, som berg, vattendrag
och sjöar, ses som en slags materialiserad struktur
(jfr Stenqvist Millde 2007:23f). Denna struktur
påverkar människors sätt att agera, t.ex. deras sätt
att ta sig mellan olika platser. Strukturens påverkan ska emellertid inte ses som något fast och
determinerat. Istället finns en växelverkan mellan
hur den materialiserade strukturen styr människor
och hur människor själva väljer att förhålla sig till
den. I förlängningen innebär detta att de sätt på
vilka människor under en viss tidsperiod valde att
förhålla sig till olika fysiska element, borde kunna
säga något väsentligt om dem, deras liv och deras sätt att se på, förhålla sig till och begripliggöra
omgivningen. Varje samhälle kategoriserar och

begripliggör världen kring dem på sina egna sätt
(Knapp & Ashmore 1999:19).
Om jag med kapitel 2 ville ge en bakgrund
till mina egna utgångspunkter, ska kapitel 3 ses
som en bakgrund till de mellanneolitiska människorna på ön och deras förutsättningar. För att
kunna skapa förståelse för deras liv, för deras föreställningar och valmöjligheter, menar jag att det
är viktigt att känna till det rum, det landskap, de
levde och agerade i. Jag har försökt nå en mer ingående kännedom om den gotländska geografin,
geologin, topografin och naturen i syfte att skapa
en bild av det gotländska rummet. Målsättningen
är att det arkeologiska materialet sedan ska sättas i relation till denna bild. Vilka val öborna har
gjort i förhållande till den omgivande fysiska miljön, hur dessa skiftade eller förblev desamma över
tid och varför, kommer att tas upp till diskussion
framöver; diskussioner som kapitel 3 syftar till att
lägga grunden för.
Lithberg (1914) visade hur betydelsefullt det kan
vara för vår förståelse av dåtiden att på en detaljerad
nivå sätta det arkeologiska materialet i relation till
den miljö det hittats i. Det finns många aspekter
i det dåtida landskapet som fynden kan relateras
till. Lithberg lyfte fram lämpliga fiskevatten och
åkermarker samt potentiella land- och vattenvägar.
Andra aspekter kan vara potentiella utsiktspunkter,
knutpunkter och landmärken, samt naturligt skapade rum och gränser. Richard Bradley (2000) är en
av dem som argumenterat för att oförändrade drag i
landskapet bör studeras mer systematiskt av arkeologer eftersom de på olika sätt troligtvis var betydelsefulla under förhistorien. ”The everyday land
scape that offers food and shelter for those who live
there might also provide a means of interpreting the
world” (Bradley 2000:33).
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dem har stått emot tidens tand, har andra förändrats eller helt omformats över tid. Vad är det då som
skiljer dagens Gotland från stenålderns och hur förändrades det gotländska rummet under stenålderns
lopp?

Kustlinjen – skiftande och föränderlig

Figur 3.1. Karta som visar Ancylussjöns och Litorinahavets maximala
utbredning på Gotland, upprättad av H. Munthe 1925. Den ljusblå
nyansen visar hur ön såg ut när Ancylussjön stod som allra högst,
medan den mellanblå nyansen visar den högsta nivån som Litorinahavet nådde upp till. Även fasta fornlämningar från stenåldern och
lösfynd av limhamnsyxor har markerats ut. Ur Munthe m.fl. 1925,
tavl. 6. © Sveriges geologiska undersökning.

Jag har valt att dela in detta kapitel i tre avsnitt.
Det första syftar till att ge en inblick i hur det gotländska rummet förändrats över tid. I det andra avsnittet kommer mer oförändrade drag och element
som karaktäriserar det gotländska rummet att lyftas
fram. Därefter bryts ön ner i mindre delar, vilka karaktäriseras och diskuteras mer i detalj. Det handlar
om de delar som det arkeologiska materialet kommer att diskuteras utifrån.

3.1 Gotland – nu och då
Det finns många särpräglade drag som tillsammans
har format det gotländska rummet. Medan vissa av
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En faktor som medfört att dagens Gotland skiljer
sig från stenålderns, och som också lett till att ön
under skilda perioder såg olika ut, är kustlinjen (fig.
3.1). Två faktorer har påverkat kustlinjen, dels den
isostatiska höjningen av jordskorpan, dels eustatiska
förändringar av havsytan. Förhållandet dessa två
faktorer emellan har resulterat i vad som kallas för
strandförskjutning. Den isostatiska landhöjningen
varierar från norr till söder och beror på den trycklättnad som uppstod när inlandsisen smälte. Den
var som störst medan och direkt efter att isen smälte
och har sedan avtagit med tiden. Isobaser är linjer
utmed vilka den isostatiska höjningen sedan isavsmältningen varit lika. De eustatiska variationerna i
havsnivån är relaterade till det vatten som är bundet
i inlandsisar och glaciärer, och beror på förändringar
i det globala klimatet och på variationer i gravitationen (Risberg m.fl. 2006). Havsytehöjningar brukar definieras som transgressioner, medan perioder
med havsytesänkningar/enbart landhöjning definieras som regressionsfaser. I spåren av transgressionsoch regressionsfaserna har transgressionslager och
strandvallar avsatts.
Tillsammans har de eustatiska och isostatiska
förändringarna påverkat Östersjön på så vis att den
ibland varit länkad till världshavet och ibland inte,
varpå perioder med sötvatten respektive salt-/brackvatten avlöst varandra. De äldsta kända spåren efter
människor på Gotland är från tiden ca 7400 f.Kr.
(Lindqvist & Possnert 1999). I relation till det kan
nämnas att Östersjön fram till ca 7850 f.Kr. var en
insjö med sötvatten, den s.k. Ancylussjön. Därefter
övergick Ancylussjön i det salta/bräckta Litorinahavet. Under en övergångsfas, fram till ca 6550 f.Kr.
var havet endast svagt bräckt. Detta, det tidiga Litorinahavet, har i sin slutfas också kommit att benämnas för Mastogloiahavet (Yu 2003:3f). Litorinahavet
blev sedan med tiden allt saltare, för att under mellanneolitikum nå sin allra högsta salthalt (Lindqvist
& Possnert 1997, 1999).
Under stenåldern påverkades alltså kustlinjen
dels av landhöjningen, dels av Litorinahavets trans-
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Figur 3.2. Isobaser för Litorinahavet, där nivåerna från 14-28
m.ö.h. markerats. Ur Österholm 1989:9, efter H. Munthe 1910.

gressions- och regressionsfaser. Dessa faktorer medförde tillsammans att gränserna för det gotländska
rummet var i ett tillstånd av konstant förändring.
Transgressionerna förde också med sig material upp
på land, vilket lämnade avtryck genom mer eller
mindre beständiga och markanta transgressionslager och strandvallar. Den mellanneolitiska havsnivån låg ca tio meter högre än dagens.
Landhöjningen uppskattas under stenåldern ha
varit ca 20 cm per 100 år, men troligen var den i
början direkt efter isens avsmältning något större
(Österholm 1989:8). Viktigt för Gotlands del, som
är ett så pass långsträckt landskap, är att landhöjningen varit kraftigare i norr än i söder. De strandvallar som utbildats runt hela ön, varav de största
är Ancylusvallen och Litorinavallen, tydliggör detta.
Ancylusvallen återfinns på en nivå av ca 45 m.ö.h.

längst i norr, 38 m.ö.h. kring Visby och ca 19 m.ö.h.
längst i söder. Litorinavallen kom i sin tur att utbildas ca 27,5 m.ö.h. längst i norr, ca 24 m.ö.h. i
nivå med Visby och knappt 14 m.ö.h. längst i söder (Nihlén 1927:15f) (fig. 3.1 och 3.2). Av relationen dem emellan framgår också att Litorinavallen
nått upp till en nivå av ca 61 % av Ancylusvallen i
norr, men till drygt 70 % av Ancylusvallen i söder.
Landhöjningen i norr har med andra ord dämpat
transgressionens påverkan mer än i söder. Skillnaden i landhöjning har också inverkat på läget för
öns, direkt vid kusten belägna, mellanneolitiska
platser. Vid nordligt belägna lokaler som Rangvide
och Hau ska havet ha stått som lägst ca 13 m.ö.h.
vid tiden då de användes (Schierbeck 2000; Pettersson 2003), medan en sydligt belägen lokal som
Gumbalde i sin helhet ligger strax under 10 m.ö.h.
(Lithberg 1914:65; Nihlén 1927:69, 100; Österholm
1989:149).
Inger Österholm var den som senast diskuterade
hur Litorinahavets fluktuationer påverkade ön och
hon utgick från kvartärgeologiska resultat erhållna
av Björn Berglund på 1970-talet och Urve Miller på 1980-talet. Dessa resultat relaterades till vid
arkeologiska undersökningar påträffade transgressionsskikt, vilka enligt Österholm styrkte den bild
kvartärgeologin presenterat (Österholm 1989:8ff).
Hon menade utifrån detta att flera transgressioner
inträffat under mesolitikum, vilka ska ha följts av en
under tidigneolitikum lång regressionsfas som bröts
först i övergången till mellanneolitikum då upprepande havsytehöjningar skedde. Till följd av detta
tolkades högre belägna platser, inom vilka transgressionsskikt i flera fall hittats, som mesolitiska.
Nivåer mellan dessa lokaler och de mellanneolitiska
beskrevs som de där de tidigneolitiska kustlokalerna
borde ha varit belägna om kustzonen hade nyttjats
under perioden. Att de i hög grad saknades på dessa
nivåer låg till grund för Österholms idé om en nästintill helt övergiven kustzon under tidigneolitikum.
Lägre belägna lokaler, där det också i vissa fall hittats transgressionslager, tolkades i sin tur som mellanneolitiska (Österholm 1989; jfr kap. 2).
Några av Österholms egna dateringar, och även
ett par äldre dateringar, av material från både lager och anläggningar vilka framkommit under
transgressionsgrus, motsade emellertid den bild
hon målade upp. Redan när Fridtorp undersöktes
på 1970-talet kom ett oväntat resultat att erhållas.
Under de gropkeramiska lagren på platsen, efter att
ett metertjockt transgressionslager avlägsnats inom
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en mindre yta, framkom underliggande fyndförande
lager och anläggningar (fig. 3.3); en situation som
jämfördes med de på 1800-talet påträffade kraftigt
överlagrade lämningarna i Visby (Englund 1979:27).
Kol från två härdar tillhörande den överlagrade kontexten kom att 14C-dateras till tidigneolitikum, till
3750+/-100 f.Kr. respektive 3720+/-100 f.Kr. (Englund 1979:28). Kunskapen fanns alltså redan på
1970-talet att öns tidigneolitiska kustlokaler kunde ligga på samma platser som de gropkeramiska,
men gömda under transgressionslager. Stig Englund påpekade t.ex. att tidigneolitiska lager mycket
väl skulle kunna föreligga i liknande lägen i vikar
längre norrut, som i Lickershamn och Ire (Englund
1979:30).

Figur 3.3. Starkt schematisk skiss genom Fridtorp i Västerhejde
sn. Skissen visar förekomsten av två lager på platsen: ett övre och
omrört mellanneolitiskt lager samt ett av grus överlagrat, tunt och
betydligt djupare beläget tidigneolitiskt lager. Ur Englund 1979:30.

Detta var ett faktum som dessutom några av
Österholms egna dateringar kunde bekräfta. Hon
lät termoluminiscensdatera keramik från två gropkeramiska, av transgressionsskikt påverkade, platser:
Ajvide och Gumbalde. Medan de flesta av skärvorna
precis som väntat daterades till mellanneolitikum,
föll några av dateringarna i tidigneolitikum. I Ajvide
rör det sig om dateringar till 3970+/-300 f.Kr. och
3580+/-300 f.Kr. och i Gumbalde till 3820+/-300
f.Kr. Intressant är också att Österholm beskrivit den
äldsta keramiken på båda dessa platser som trattbägarliknande med trattformiga halsar och med dekor
av gropar och tvärsnodd (Österholm 1989:97, 123,
149).
Dessa dateringar kom emellertid inte att påverka
Österholms skildring av strandförskjutningen. Hon
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nämnde det undre lagret i Fridtorp, som hade framkommit ca 18 m.ö.h., och invände inte emot att
det var tidigneolitiskt även om det inte inkluderades i hennes arkeologiska tolkning (jfr Österholm
1989:176). Hon höll för troligt att lämningarna hade
överlagrats av den transgression som ska ha inletts i
början av mellanneolitikum och som Berglund benämnde som den tidigt sub-boreala. Det lägre liggande, kring 15 m.ö.h. hittade, undre lagret i Visby
tolkades däremot som naturligt bildat (Österholm
1989:11). Därtill framhöll hon, trots dateringarna
till äldre tidigneolitikum, att den äldsta keramiken
i både Ajvide och Gumbalde var en övergångsform
mellan trattbägarkeramik och gropkeramik från tidigt mellanneolitikum. Denna keramik hade också
hittats på ännu lägre nivåer över havet, dels kring
12 m.ö.h., dels strax under 10 m.ö.h. Transgressionslagren på dessa platser tolkades som en följd av
att lokalerna hade överlagrats av den transgression
Berglund kallade den mellan-sub-boreala och som
ska ha inletts i sent mellanneolitikum (Österholm
1989:10ff).
Noteras bör dock att det i Fridtorp är tidigneolitiskt material som genom det tjocka transgressionslagret skiljts från mellanneolitiska lämningar, medan det på en plats som Ajvide finns ett urskiljbart
transgressionslager som separerar material tillhörande äldre mellanneolitikum från lämningar härrörande från yngre mellanneolitikum (t.ex. Österholm
1989; Olson 2008). Det verkar därför betydligt mer
troligt att det är den transgression som Österholm
menade hade berört Fridtorp, d.v.s. den tidigt subboreala, som i själva verket orsakat det av henne
urskilda transgressionslagret i Ajvide. Denna transgression ska nämligen ha nått sitt maximum just
kring övergången mellan MN A och MN B. Den
transgression Österholm själv associerade Ajvides
lager med, d.v.s. den mellan-sub-boreala, nådde däremot sitt maximum först under senneolitikum och
kan alltså omöjligen ha separerat MN A-material
från MN B-material när den nådde sin högsta nivå.
Detta medför i sin tur att överlagringen av Fridtorp
bör avspegla en äldre, av Österholm och Berglund ej
identifierad, händelse.
Intressant är dessutom att det under 2000-talets
utgrävningar i Ajvide, i vissa schakt, kunde iakttas
inte bara ett utan två transgressionsskikt. Förutom
det övre tydliga transgressionslager som kunnat följas inom en stor del av lokalen var det alltså möjligt
att i vissa fall urskilja också ett undre transgressionslager. Under detta skikt uppmärksammades dess-
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Figur 3.4. Till vänster: Jakobs i Eksta sn. Profilritning som visar hur Litorinahavets stormstrandlinjer upprepade gånger överlagrat platsens
lägsta delar. Ur Österholm 1989:94. Till höger: Stora Domerarve i Hablingbo sn. Utsnitt ur profilritning som upprättats mot norr genom område D och A. Ritningen visar att två fyndförande lager finns på platsen, vilka skiljs åt av ett skikt med transgressionsgrus. Medan det undre
lagret daterats till TN I, har dateringar till både TN II och MN A erhållits från det övre lagret. Ur Österholm 1989:131.

utom ett fyndförande, om än fyndfattigt, sandlager
(Norderäng 2007a:7). Detta klargör att lämningarna
på platsen har påverkats av två transgressioner, vilket återigen aktualiserar Österholms tidigneolitiska
termoluminiscensdateringar. Dessa dateringar, beskrivningen av platsens äldsta keramik och de två
transgressionslagren talar sammantaget för att det
föreligger en tidigneolitisk fas, jämförbar med den i
Fridtorp, också i Ajvide samt sannolikt även i både
Gumbalde och Visby.
På 1990-talet kom den bild Österholm målat
upp av strandförskjutningen att få sig ännu en
törn. Christian Lindqvist och Göran Possnert lät
vid denna tid utföra ett stort antal 14C-dateringar på material från stenålderslokaler runt om på
Gotland. Det dessa dateringar visade var att flera
av de platser vilka Österholm tolkat som i huvudsak mesolitiska i själva verket var främst tidigneolitiska. Det var i och med detta som bilden växte
fram att det på ön under tidigneolitikum funnits
både platser med keramik och tamdjursben och
platser där dessa material saknades (Lindqvist &
Possnert 1997; jfr kap. 2).
Någon diskussion om strandförskjutningen kom
däremot inte att initieras. Till de platser som daterades hörde dock dels lokaler med transgressionsskikt, dels en lokal med iakttagna stormstrandlinjer.
Den sistnämnda lokalen var yxplatsen Jakobs som
motsvarar de högre ytorna vid Ajvide, belägna på
en nivå av 15 m.ö.h. och högre. De stormstrandlinjer som upprepade gånger överlagrat och skurit in
i lagren i de lägst liggande delarna av platsen menade Österholm hade inträffat i ett tidigt skede efter litorinamaximum p.g.a. höjden över havet, vilket
hon lyfte fram som argument för att lagren otvetydigt var mesolitiska (Österholm 1989:93, fig 42)
(fig. 3.4). Den 14C-analys av ett sälben (-18,8 ‰ i
δ13C) från lagret som nu utfördes gav dock en tidigneolitisk datering till 3827+/-88 f.Kr. (5020+/-

60 BP) (Lindqvist & Possnert 1997:36; Norderäng
2010:6).
I Stora Domerarve där ett transgressionsskikt
delvis separerar två fyndförande lager klargjorde
Lindqvists och Possnerts dateringar att det inte bara
är det övre lagret med keramik, vilket av Österholm
tolkades som lämningar efter en från kusten indraget belägen trattbägarboplats, som är tidigneolitiskt.
Detta gäller även det undre lagret vilket Österholm
tolkade som spår efter en mesolitisk kustboplats och
där keramik inte hittades vid undersökningarna,
men däremot enstaka tamdjursben vid sidan av stora
mängder ben av bl.a. säl, fisk och tumlare (39003700 f.Kr.) (Lindqvist & Possnert 1997:35) (fig. 3.4).
En liknande bild framträdde även inom en annan
av Österholm utpekad trattbägarboplats, nämligen
Mafrids (Österholm 1989:176). Härifrån erhölls dateringar både till äldre tidigneolitikum och till äldre
mellanneolitikum, vilket tolkades som ett tecken på
att det möjligen kan existera två tidsmässigt åtskilda
lager på platsen (Lindqvist & Possnert 1997:46). Denna iakttagelse får stöd av rapporterna från de undersökningar som gjorts. Vid en besiktning ska ben av
säl ha hittats i ett svagt mörkt lager på 1,25 m djup,
beläget under ett en meter tjockt lager orört, skiktat grus (Arwidsson 1951). Senare togs några provrutor upp på krönet och direkt under torven framkom
enligt beskrivningen gropkeramik, slagen flinta och
djurben från bl.a. säl, nötkreatur och får (Lundberg
1951). Den mellanneolitiska dateringen, utförd på
ben av nötkreatur, kan därför knytas till det övre lagret medan den tidigneolitiska dateringen utförd på
sälben mycket väl kan vara relaterad till det undre
lagret. Detta gör dock inte att Österholms tolkning
av det övre lagret som en trattbägarlokal behöver vara
fel. Som jämförelse kan nämnas att dateringar av bl.a.
härdar till både sent tidigneolitikum och tidigt mellanneolitikum (ca 3600-3000 f.Kr.) erhållits från det
övre lagret i Stora Domerarve (Österholm 1989:126ff;
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Lindqvist & Possnert 1997:35, 45). Däremot understryker även detta att Österholms skildring av strandförskjutningsförloppet inte stämmer.
Den sammantagna bild som Englunds och Österholms samt Lindqvist och Possnerts dateringar
ger, visar att det inte bara är mesolitiska och mellanneolitiska lämningar som överlagrats i samband
med transgressioner, utan också tidigneolitiska. De
visar även att de tidigneolitiska platser som överlagrats inte alls bara har legat i vad som kan definie-

L1

8600-8400 cal BP

6650-6450 f.Kr.

L2

8100-7600 cal BP

6150-5650 f.Kr.

L3

6400-5600 cal BP

4450-3650 f.Kr.

L4

5300-4700 cal BP

3350-2750 f.Kr.

L5

4500-4100 cal BP

2550-2150 f.Kr.

Figur 3.5. Litorinahavets fem transgressioner och deras
tidsställning, så som det fastställts av Yu (2003:16).

ras som det rumsliga glappet mellan mesolitiska och
mellanneolitiska platser, utan att de istället framför allt återfinns antingen på nivåer högre upp eller
längre ner där de rumsligt sammanfaller med såväl
mesolitiska som mellanneolitiska lokaler.
Det är emellertid inte bara nya 14C-analyser som
har tillkommit sedan Österholm slutförde sitt avhandlingsarbete, utan det har även publicerats nya
kvartärgeologiska resultat. 2003 gavs en doktorsavhandling i kvartärgeologi ut, ”The Littorina transgression in southeastern Sweden and its relation to
mid-Holocene climate variability” av Shi-Yong Yu.
I avhandlingen presenterades resultaten efter att lagerföljder från fyra kustnära bassänger i Blekinge,
belägna inom samma isobas, provtagits och analyserats med metoder som transektborrningar, mineralmagnetisk analys, pollen- och dinoflagellatanalys,
diatoméanalys och makrofossilanalys. Syftet var att
i detalj studera havsyteförändringarna under litorinaskedet. Därefter fastställdes kronologin genom
ett stort antal 14C-dateringar, vilket i kombination
med ett större jämförelsematerial resulterade i en
delvis ny bild. Yu lyckades belägga och datera fem
olika transgressioner under litorinastadiet i sydöstra
Östersjöområdet (fig. 3.5). Han ansåg att dessa fem
transgressioner troligtvis var synkrona i södra Östersjön, men att de p.g.a. den högre landhöjningen inte
går att identifiera norr om Mellansverige.
Med Yus resultat får en hel del av de gotländska
iakttagelserna gällande transgressionsskikt och da-
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teringar sina förklaringar. Den första litorinatransgressionen beskrevs av Yu som modest och daterades
till ca 6650-6450 f.Kr. (Yu 2003). Inga spår efter
denna transgression är kända i det arkeologiska materialet på ön. Var strandnivån gick är därför svårt
att säkert fastställa. Däremot kan nämnas att även
ganska lågt liggande yngre lokaler har påträffats vilandes direkt på ancylusgrus, som t.ex. Svalings där
det fyndförande lagret framkom på en nivå av ca 17
m.ö.h., vilket i detta område motsvarar ca 83 % av
litorinamaximum (Nihlén 1927:19ff). Därefter följde en regressionsfas, vilken beskrivits som en kortare
fas karaktäriserad av ett starkt utflöde av havsvatten
(Yu 2003:14).
Den andra litorinatransgressionen inleddes enligt
Yu omkring 6150 f.Kr. och den kom att pågå fram
till ca 5650 f.Kr. (Yu 2003:14f). Transgressionen beskrevs av Yu som kraftig och kom att medföra en
havsytehöjning på ca 8 m under loppet av omkring
500 år (Yu 2003:16). Även om detta dämpades av
den pågående landhöjningen, som bör ha omfattat
kring en meter under loppet av 500 år, bör transgressionen kraftigt ha omformat landskapet. Litorinahavet skulle i och med denna transgression nå
sin allra högsta nivå och i samband med det lämna
ännu ett avtryck i det gotländska landskapet i form
av Litorinavallen (Yu 2003:4). Till platser som nu
överlagrades och från vilka 14C-dateringar erhållits
hör Gisslause (ca 6550-6100 f.Kr.), Strå (ca 62005950 f.Kr.) och Svalings (ca 5850-5700 f.Kr.). Som
jämförelse kan nämnas att en 14C-datering till ca
5250-5050 f.Kr. erhållits från en lokal, Norrbys, som
delvis är belägen direkt på Litorinavallen (Lindqvist
& Possnert 1997:39).
Därefter ska enligt Yu en drygt tusen år lång
regressionsfas ha tagit vid. Denna slutsats skiljer sig markant från Berglunds, men den stämmer
väl överens med det arkeologiska materialet. Öns
yxplatser är nämligen lokaler som återfinns på en
mängd olika nivåer, ända från Litorinavallen och
ner till nivåer för de mellanneolitiska platserna (t.ex.
Nihlén 1927:53ff). Från en av de lägst belägna av
dessa, Gannor, har yxor och yxfragment hittats i och
kring ett grustag beläget kring 10 m.ö.h. I grustagets skärningar har tre kulturpåverkade horisonter
urskilts. Från den understa horisonten, belägen ca
40 cm under markytan, har 14C-analyser utförda
på kol resulterat i dateringar till ca 5000-4800
f.Kr. (6030+/-105 BP, 5915+/-145 BP) (Österholm
1989:148; Hägerman 1991). Att strandlinjen befann
sig så lågt redan vid denna tid kan bidra till för-
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Figur 3.6. Nasume i Tofta sn. Profilritning som visar förekomsten av två skikt med transgressionsgrus, vilka skiljer tre fyndförande lager
åt. Kol från det understa lagret har daterats till sent senmesolitikum. Härden, som kan relateras till det mellersta lagret, har i sin tur
daterats till tidigt TN II. Att döma av dessa dateringar torde det vara grus från dels den tredje, dels den fjärde litorinatransgressionen som
här påträffats. Ur Österholm 1989:142, efter Isedal 1985.

ståelse för de dateringar till äldre tidigneolitikum
som erhållits på en motsvarande nivå över havet från
närliggande Gumbalde. Sammantaget visar dessa
resultat att strandlinjen försköts till betydligt lägre
nivåer än vad som tidigare antagits under den långa
regressionsfas som följde på den andra litorinatransgressionen.
Den tredje litorinatransgressionen inleddes enligt Yu ca 4450 f.Kr. och den ska ha pågått till ca
3650 f.Kr., d.v.s. fram till skiftet mellan TN I och
TN II. I och med denna slutsats får också de överlagrade äldre tidigneolitiska kontexterna sin förklaring. Det rör sig med andra ord om överlagringarna i
t.ex. Ajvide, Fridtorp, Mafrids och Stora Domerarve.
Möjligen är också stormstrandlinjerna i Jakobs spår
från den tid då denna den tredje transgressionen stod
som högst. Att det bara är dateringar till TN I som
erhållits från dessa överlagrade kontexter stämmer
också helt med Yus bild. I Stora Domerarve är detta
särskilt tydligt i och med att dateringar till TN I
erhållits från kontexter under transgressionslagret,
medan dateringar till TN II erhållits från kontexter ovanför. Även yxplatsen Nasume är intressant att
nämna där två transgressionshorisonter urskilts och
där kol från lagret under den understa horisonten
daterats till ca 4100 f.Kr. (5310+/-350 BP), medan
kol från en härd under den översta horisonten daterats till ca 3640 f.Kr. (4905+/-345 BP). Sannolikt
är således den understa horisonten ett spår efter den
tredje litorinatransgressionen (fig. 3.6).
De lågt liggande lagren från äldsta tidigneolitikum avsattes alltså under en pågående transgression som snart skulle komma att överlagra dem. Att
även denna transgression sedan kom att omforma
det gotländska rummet ordentligt märks genom

de höga nivåer transgressionslagret nådde upp till
på platser som t.ex. Fridtorp och Stora Domerarve.
Som en grov uppskattning för att illustrera förloppet kan nämnas att lokaler från sent mesolitikum
och äldsta neolitikum återfunnits på nivåer så lågt
som motsvarande ca 65 % av litorinamaximum,
medan de högst belägna och överlagrade lokalerna
från TN I hittats på nivåer av närmare 80 %, eller
upp till ca 85 % i Stora Domerarve i söder, av litorinamaximum. Efter transgressionen följde enligt Yu
sedan en regressionsfas på ca 300 år. Även nu bör
landskapet ha förändrats en hel del. De ytor inom
de gropkeramiska platserna som hade nyttjats under
tidigneolitikum bör t.ex. återigen ha stigit ur havet.
De två sista av Yu urskilda transgressionerna
överensstämmer väl med Berglunds resultat. Den
fjärde litorinatransgressionen ska ha inletts ca 3350
f.Kr. för att sträcka sig fram till ca 2750 f.Kr., d.v.s.
grovt sett till skiftet mellan MN A och MN B.
Denna transgression ger en förklaring till det övre
transgressionslagret i Ajvide, som kunde följas upp
till ca 13 m.ö.h. (knappt 75 % av litorinamaximum) (Österholm 1989:93). Troligen är också andra
transgressionsskikt som noterats på gropkeramiska
lokaler, t.ex. i Gumbalde och Grausne, från denna
fas (Österholm 1989:156). De överlagringar av mellanneolitiska lokaler som kunnat iakttas är således
inga översandningar som skedde p.g.a. att platserna
användes diskontinuerligt (jfr Knutsson 1995:187).
Även den tunna övre transgressionshorisonten över
den daterade härden i Nasume ska sannolikt härledas till detta skede (Österholm 1989:fig 68).
Först i sent mellanneolitikum, ca 2550 f.Kr.,
inleddes den femte litorinatransgressionen och den
nådde sitt maximum först en bit in i senneolitikum,
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Figur 3.7. Starkt förenklad skiss över strandförskjutningen, som
visar Litorinahavets fyra äldsta transgressioner (1,2,3,4) respektive
regressioner (I,II,III,IV) och deras nivåer i förhållande till varandra.
Nivåerna är ungefärligt utmärkta utifrån källmaterial, dateringar och
fyndomständigheter inom lokaler från mellersta Gotland.

ca 2150 f.Kr. I relation till detta kan nämnas att de
gropkeramiska lagren vanligen sträcker sig ner till
en nivå av ca 60-55 % av litorinamaximum.
Sammanfattningsvis kan noteras att övergångarna till tidigneolitikum, till mellanneolitikum och
till senneolitikum samtliga skedde under pågående
transgressioner, medan skiftet från TN I till TN II
och från MN A till MN B båda i tid grovt sett sammanfaller med en transgressions övergång i regression. Exakt hur långt upp och hur långt ner havet
nådde i samband med de olika transgressions- och
regressionsfaserna är inte helt enkelt att utröna,
särskilt som detta också skiftat från norr till söder.
De arkeologiska materialen bidrar emellertid med
viktig information. Överlag står det också klart att
fluktuationerna i vattenståndet medförde betydligt
större förändringar av det gotländska rummet än
vad som tidigare antagits (fig. 3.7). Hur detta av
havet tagande och givande av land kan ha upplevts
under olika tider kommer att tas upp till diskussion
längre fram i relation till det arkeologiska materialet.

Inlandets våt- och skogsmarker
samt vattendrag
Inte bara kustzonen har präglats av stora förändringar, utan även det gotländska inlandet. Den aspekt som kanske allra mest skiljer dagens ö från
dåtidens är den som följt i de stora utdikningarnas
spår. Utdikningarna av öns grunda sjöar och myrmarker, som utfördes i syfte att skapa mer åkermark, skedde främst under 1800-talet. Samtidigt
kom vattendragen i hög grad att rätas ut och även
fördjupas till kanaler för att bidra till torrläggandet
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av markerna. Idag finns bara ett 20-tal större sjöar
kvar och uppskattningsvis mindre än en fjärdedel av
den ursprungliga våtmarksarealen (Sernander 1941;
Kloth & Lovén 2001:29-35). Genom det äldre kartmaterialet ges en inblick i hur Gotland såg ut innan
utdikningarna tog sin början (fig. 3.8). En särskilt
viktig källa är Ivar Mobergs doktorsavhandling från
1938 i vilken han sammanställde skattläggningskartor (sockenkartor) från hela ön upprättade under
åren 1694-1704 (Moberg 1938).
Frågan är emellertid vad som skedde från stenåldern fram till år 1700. Myrarna har å ena sidan av
Munthe uppgetts vara av bleke och torv igenväxta
forna sjöar (Munthe m.fl. 1925:36) och å andra sidan
har von Post uppmärksammat förekomsten av fuktighetsväxlingar i myrarnas lagerföljder med bl.a.
rester efter stubbar, t.ex. i Mästermyr (Munthe m.fl.
1925:116ff). Vad som trots detta understryker värdet av äldre kartmaterial är att fynd och lokaler från
stenåldern i många fall följer våtmarkernas stränder
på Mobergs karta.
Ett karaktäristiskt drag för öns myrmarker är att
de ändrar karaktär över året till följd av förskjutningen från senhöstens och vinters högvatten till
sommarens lågvatten. Från att under vinter och tidig vår stå helt under vatten och is, är myrarna under
högsommaren och tidig höst nätt och jämnt täckta
med vatten. Detta påverkar också vattendragen som
har ett sammanhängande högvatten under senhöst
och vinter, för att efter en vårflod övergår i sommarens lågvatten (Munthe m.fl. 1925:79f). Detta förlopp uppges dock ha blivit kraftigt förstärkt p.g.a.
utdikningarna, vilka medfört att myrmarkerna
förlorat sin tidigare vattenmagasinerande förmåga.
Detta leder till att det jämna höga vattenflödet i vattendragen avtar snabbt varefter de ofta helt torkar
ut. Därtill har näringstillförseln från åkermarkerna
ökat växtligheten (Kloth & Lovén 2001:30). Under
stenåldern fanns alltså betydligt fler sjöar och myrmarker samtidigt som vattenståndet sannolikt var
både högre och jämnare över året, vilket sammantaget innebär att de ursprungligen meandrande och
i mindre grad igenväxta vattendragen sannolikt var
bra mycket mer lämpade som färdvägar än vad de
idag ger intryck av.
Även skogsmarken har förändrats. Idag är 45
% av Gotlands yta täckt av skog, som i sin tur till
90 % utgörs av barrträd med en dominans av tall
(Kloth & Lovén 2001:41). Detta är något som förändrats sedan stenåldern, men som också förändrades under stenålderns lopp vilket de pollenanalyser
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Figur 3.8. Till vänster: karta från 1760, som ger en bild av de
många sjöar och våtmarker som fanns innan utdikningarna
började. Även de största vattenlederna är tydligt utmärkta.
Krigsarkivet, topografiska kartor, XIX A, Nr 4. Ovan: karta över
Martebo myr, upprättad efter Ludvig Fegræus 1886-88. Martebo myr på norra Gotland var en gång öns allra största myrmark
och den inbegrep ett flertal sjöar. På denna karta framgår det
också tydligt hur två landtungor (uddar) sköt in i myren dels från
norr, dels från söder. Ur Munthe m.fl. 1925, tavl. 8. © Sveriges
geologiska undersökning.

som utförts av von Post (Munthe m.fl. 1925) och av
Påhlsson (1977) klargjort.
Tallen var det vanligaste trädet även under stenåldern. Den höll sig på en förhållandevis konstant
nivå. Tallskogsområdena hade däremot ett större inslag av lövträd, som björk, lind, ek, ask, hassel och
alm. Bland lövträden dominerade först björk, vilken
periodvis t.o.m. var talrikare än tallen, för att under
mesolitikums lopp alltmer ersättas av ädellövskog.
Ädellövskogen karaktäriserades av att vara tät och
mörk med undertryckt markvegetation. I och med
neolitikum kom emellertid även ädellövskogen att
minska alltmer till förmån för björk och tall (Påhlsson 1977). I kargare områden och utmed kusten tog
tallen redan då över helt (Munthe m.fl. 1925:126). Att
vegetationen skiftade mellan olika delar av Gotland
belyste redan von Post. Medan Påhlssons diagram
byggde på studier från ett av öns höglänta områden
utförde von Post mindre pollenanalyser från olika
delar av ön, varpå vissa skillnader blev tydliga. Von
Post klargjorde t.ex. att ädellövskogen trängde undan
tallskogen helt från låglänta trakter vid tiden kring
litorinamaximum, och när ädellövskogen under neolitikum på andra håll reducerades, kom den att finnas kvar inom dessa de allra bördigaste delarna av ön
(Munthe m.fl. 1925:111, 125f). En kontrast mellan

kustnära samt karga och höglänta barrskogsdominerade områden och låglänta ädellövskogsområden
växte alltså fram vid tiden för litorinamaximum för
att sedan bestå stenåldern ut (Munthe m.fl. 1925:111,
125ff; Påhlsson 1977; Kloth & Lovén 2001:39).
Inger Österholm menade att människan började
påverka skogen genom röjningar redan i sent mesolitikum utifrån att kolkurvan i Påhlssons pollendiagram
ökade innan almfallet, vilket hon daterade till tidigneolitikums början (Österholm 1989:18). Efter det har
dock almfallet, utifrån lagerföljder i Ageröds mosse i
Skåne, kommit att dateras till ca 3770 f.Kr. (Skog &
Regnell 1995). Sannolikt ska därför de röjningar som
kolkurvan visar på sättas i samband med andra tidiga
spår efter jordbruk från ca 3900 f.Kr. (Lindqvist 1997a;
Lindqvist & Possnert 1997). Fr.o.m. tidigneolitikum
indikerar också pollendiagrammet ett i relation till
mesolitikum allt öppnare landskap, genom en successivt ökande förekomst av kulturgynnade och ljuskrävande växter (Österholm 1989:16f). I förhållande till
skogen var troligtvis detta öppnande av landskapet
trots allt begränsat. Att det är först under det senaste
årtusendet som det i pollendiagrammen går att se en
mycket stark tillbakagång av lövskogen, som ett led i
människans allt större ingrepp i landskapet, var något
som von Post betonade (Munthe m.fl. 1925:127).
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Figur 3.9. Geologisk översiktskarta, sammanställd av H. Munthe
1925. De rosa fälten visar marker med torv och bleke, de ljusblå
visar sand och grus (prickigt) respektive morän- och glacialmärgel
(streckat) och de mörkblå områdena visar berggrund i dagen. Ur
Munthe m.fl. 1925, tavl. 5. © Sveriges geologiska undersökning.

3.2 Naturliga element
Förutom de aspekter som förändrats över tid finns
det en rad element som sätter, och har satt, sin prägel på det gotländska landskapet under hela den tid
människor vistats på ön.

Kalkstensstråk och märgelstensdalar
Gotland har en överlag flack karaktär p.g.a. att ön är
uppbyggd av lagrade bergarter som inte har utsatts
för några större rubbningar eller veckningar (Erlström m.fl. 2009). Havets påverkan har också nött
ner och jämnat ut åsar och moräner, vilka dessutom
är fåtaliga (Munthe m.fl. 1925:37, 42; Kloth & Lovén 2001:8). Jordlagren, bl.a. bottenmoränen, d.v.s.
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den på kalk och lera rika och bördiga moränmärgeln
(fig. 3.9), har också haft en utjämnande effekt (Munthe m.fl. 1925:31, 37, 42; Kloth & Lovén 2001:8).
De allra högsta höjderna, som finns i Träkumla och
Lojsta, ligger endast 82-83 m.ö.h. (Munthe m.fl.
1925:37). Att ön har en så pass flack karaktär medför att det är berggrunden, med dess skiftningar och
varierande egenskaper, som mer än något annat har
satt sin prägel på det gotländska rummet.
Berggrunden är uppbyggd av kalksten, märgelsten och sandsten (Erlström m.fl. 2009) (fig. 3.10).
Stråken med sandsten är begränsade men intressanta
då det är i anslutning till dem som öns enda svagt
kalkhaltiga eller helt kalkfria leror förekommer
(Munthe m.fl. 1925:8). Annars är det kontrasten
mellan den hårda kalkstenen och den mjuka märgelstenen som ger mycket av ön dess speciella karaktär. Medan kalkstenen varit hård och stått emot
tidens tand, har den mjuka märgelstenen brutits
ner (fig. 3.10). Det finns tre områden med höglänt
kalkstensberggrund vilka p.g.a. havets påverkan
är jämförelsevis karga. Jordtäcket är magrare och
grusigare, och berggrunden går förhållandevis ofta
i dagen. Mellan dessa tre höglänta kalkstensstråk
finns två låglänta flacka märgelstensdalar där berggrunden kraftigt nötts ner och där det ofta finns ett
tjockare jordtäcke kvar (Munthe m.fl. 1925:31, 34,
111; Kloth & Lovén 2001:9; Erlström m.fl. 2009).
Berggrundsskiftena utgör i sin tur ett speciellt
inslag i landskapsbilden med sin karaktär av mer
eller mindre markanta branter eller sluttningar som
löper tvärs över ön (fig. 3.11). Att kalkstenen är genomsläpplig medan märgelstenen är tät, har också
gjort det möjligt för grundvatten att i samband
med skiftena ledas ut till markytan (Munthe m.fl.
1925:31; Kloth & Lovén 2001:31). Skiftena skulle
med tiden också komma att skilja ädellövskogar från
skogar med björk och tall.
Att berggrundslagren lutar från nordväst mot sydöst sätter också sin karaktär på landskapet, med en
brant hög kustklint i nordväst vilken står i kontrast
till östkusten, som istället präglas av mestadels långgrunda stränder (Kloth & Lovén 2001:8, 11, 21f, 71).

Klintkusten och andra
kalkstensformationer
Utmed västkusten, i anslutning till de tre kalkstensstråken, återfinns kustklinten. Skiftet här mellan en
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Figur 3.10. Till vänster: förenklad berggrundskarta upprättad av Kloth och Lovén, med numrerade tillägg av författaren för att markera ut de
landskapszoner (dalar och höjdstråk) som det refereras till i avhandlingen. Ur Kloth & Lovén 2001:8. Till höger: höjdreliefkarta baserad på
höjddata från Lantmäteriet. Ur Erlström m.fl. 2009:18. © Sveriges geologiska undersökning.

smal remsa märgelstensberggrund och den intilliggande kalkstenen har skapat en brant kant, vilken
idag reser sig ca 30-50 m.ö.h. Uppifrån klintkanten
är utsikten vidsträckt och utanför finns ett hav som,
p.g.a. en kraftig undervattensklint, nästan är helt
utan öar (Kloth & Lovén 2001:11, 21f, 71). Ibland
reser sig klinten direkt ur havet, ibland finns en smal
stenstrand vid dess fot (Kloth & Lovén 2001:21).
Med den högre vattennivå som fanns under stenåldern var det sannolikt vanligare att klintväggen
gick direkt ner i havet. Kusten verkar utmed långa
sträckor ha haft karaktären av en hög mur (fig. 3.12).
För att ta sig in på ön var människorna hänvisade till märgelstensdalarna samt till de platser där
klinten en kort sträcka vek av inåt land och lämnade
ytor med tillgängliga stränder i vikar eller sluttningar. På dessa fåtaliga platser blev därmed havet
från land sett tillgängligt och sett från havet blev
de till portar för att ta sig in på ön. Deras betydelse
som kontaktytor mellan hav och land förstärks av
att vikarna i flera fall stod i förbindelse med åar, som

Figur 3.11. Kontrasten mellan de höga klintplatåerna och den intilliggande märgelstensdalens låglänta, flacka landskap i Hoburgen,
Sundre sn. Foto förf.
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Figur 3.12. Den branta kustklinten dels sett söderut uppifrån Högklint, dels sett norrut från stenstranden strax söder om Högklint i Västerhejde sn. Foto förf.

ledde vidare inåt ön. Omgivna av mer eller mindre
höga klintväggar fanns här skyddade landremsor
med sten- eller sandstränder.
Klintväggarna i sig inbegriper också särpräglade
formationer. På Gotland förekommer två olika sorters
kalksten: dels lagrad kalksten, dels revkalksten. Partier med lagrad och mindre motståndskraftig kalksten
har eroderats bort och efterlämnat grottor på bergssidor både i det inre av ön och utmed kusten. Kärnor av
den betydligt hårdare revkalkstenen har däremot stått
kvar, vilket resulterat i särpräglade raukar, överhäng,
portar och även hela klintar som ofta reser sig som
markanta berg gentemot omgivningen ute till havs,
vid kusten och i det inre av ön (Nihlén 1923; Munthe
m.fl. 1925:37, 46-62; Kloth & Lovén 2001:10f, 112ff,
121, 127f; Erlström m.fl. 2009).

Hällmarker
På Gotland finns två olika typer av hällmarker.
Vanligast är kalkhällmarker, vilka återfinns inom

Figur 3.13. Kalkhällmark öster om Visby. Foto förf.
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de högst belägna och/eller mest utsatta delarna av
kalkstensstråken. Den plana, väldränerade kalkstensberggrunden har här ett så tunt växttäcke, eller
inget alls, att tallskogen upphör att vara en sluten
skog och istället uppträder små vindpinade martallar. I fördjupningar bildas periodvis vätar, men marken är i regel mycket torr och markerna präglas av
en artrik specifik flora och fauna (Kloth & Lovén
2001:42ff) (fig. 3.13).
I skarp kontrast till kalkhällmarkerna står de fåtaliga hällmarker som finns inom märgelstensdalarna.
Till följd av att märgelstenen är tät har de karaktären
av stora sankmarker (Kloth & Lovén 2001:86f).

Våtmarker
På Gotland finns flera olika typer av våtmarker. De
våtmarker som dikades ut var i regel öns näringsrika
myrar. De tros ha hyst ett mycket rikligt växt- och
djurliv. De näringsfattiga agmyrarna, med ett mindre
rikt växt- och djurliv, finns däremot oftast kvar än

Figur 3.14. Tingstäde träsk. Bilden är tagen från trakterna kring
Rosarve, Tingstäde sn. Foto Anna Arnberg.
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idag. De insjöar som funnits har i hög utsträckning
utgjort klarvattenytor inom myrmarkerna (Kloth &
Lovén 2001:29, 34f, 100). Sjöarna, som lokalt benämns träsk, är vanligen mycket grunda, högst 2-3 m
djupa, till följd av att de ligger i svackor i berggrunden (Munthe m.fl. 1925:36; Kloth & Lovén 2001:29)
(fig. 3.14). Det finns emellertid några undantag. I
Lojstatrakten finns ett stråk av närbelägna djupare
sjöar, av vilka flera är mer än 10 m djupa och den
djupaste närmare 18 m (Kloth & Lovén 2001:9, 124).
Ytterligare en typ av våtmark är källmyrarna. De är
bl.a. vanliga vid klintbranterna samt i sluttningen
nedanför strandvallar och karaktäriseras av att hålla
en jämn låg temperatur och ett rikt vattenflöde året
om (Kloth & Lovén 2001:31ff, 122).
Ön är relativt fattig på vattendrag, av vilka de
största är Gothemsån och Närsån (Munthe m.fl.
1925:36).

3.3 Delar i detalj
Vad var det då som karaktäriserade och satte sin prägel på olika delar av ön mer specifikt? Jag kommer
i det följande presentera norra, mellersta och södra
Gotland lite mer i detalj, vilka är de delar som det
arkeologiska materialet i de landskapskapitel som
följer kommer att diskuteras utifrån (fig. 3.16).

Norra Gotland
Jag har valt att dra gränsen mellan norra och mellersta Gotland vid följande socknars södra gränser:
Väskinde, Bro, Fole, Bäl och Boge (fig. 3.17). Or-

Den flacka flikiga kusten
Medan västkusten i anslutning till kalkstensstråken
präglas av den raka, branta klinten och av ett hav näs-

Figur 3.15. Närsholmen – ett exempel på en idag flack och långgrund kustzon. Foto Anna Arnberg.

tan helt utan öar, är kusten i anslutning till märgelstensdalarna i väster och utmed hela östkusten oavsett
berggrund betydligt flackare och flikigare med en rikligare förekomst av öar. Djupa vikar, långt utskjutande
uddar och långgrunda stränder är återkommande element (fig. 3.15). Endast enstaka höjdpartier bryter det
i regel flacka landskapet. Det är ett kustlandskap som
i betydligt högre grad än klintkusten påverkats och
omformats av strandlinjens förskjutningar. Här utgör
också strandvallarna ett mer påtagligt inslag i landskapsbilden, vilka av Lithberg pekades ut som potentiella landvägar (Lithberg 1914:58f).

Figur 3.16. Delar i detalj. Sockenkarta som visar var gränsen har
dragits mellan norra, mellersta och södra Gotland. Dessa tre delar
av ön är de utifrån vilka landskapet diskuteras gällande såväl
mesolitikum och tidigneolitikum som mellanneolitikum.

saken till att jag har valt att dra gränsen just här
beror på det höjdområde som breder ut sig i trakterna öster om Visby (se fig. 3.10). Detta höjdområde
fungerar också som en vattendelare mellan norra och
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mellersta Gotland. Endast genom ett vattendrag,
det som avvattnade den numera utdikade Stormyren
på norra Gotland, finns en förbindelse dem emellan.
Österut övergår höjdområdet sedan i ett stort hällmarksområde, vilket under stenåldern sträckte sig
ända ut till havet.
Norra Gotland kan i sin tur delas in i en sydvästlig och en nordöstlig del, vilka skiljts åt av Gotlands
allra största sammanhängande hällmarksområde.
Detta hällmarksområde fungerade också som en
vattendelare mellan Kyrkbysmyrens vattensystem
i öster och vattendragen samt våtmarkerna kring
Elinghems myr och Tingstäde träsk i väster. Detta
stora område sträcker sig rakt över ön från nordnordväst till sydsydöst. Gränsområdet i sig utgörs
av Forsvidens kalkhällmarker, av inlandsklintarna
Hejnum hällar och Filehajdar samt av lågt liggande
Hejnum kallgate närmast östkusten. Genom Hejnum kallgate, som med sin märgelstenshällmark är
en för Gotland särpräglad miljö, har strandvallarna
p.g.a. den sanka terrängen utgjort de enda fasta underlagen (Kloth & Lovén 2001:86f).
Den karaktär detta gränsområde har påminner
mycket om trakterna nordöst därom, där naturen
likaså är karg med stora områden med kalkhällmarker samt med en riklig förekomst av små agmyrar
och vätar, medan vattendrag och näringsrika myrar
och insjöar är få. Detta bör ha varit som mest markant när havet stod som högst i och med att de flesta
av traktens sjöar och myrmarker, som Bästeträsk,
Fardumeträsk och Träskmyr, då var en del av olika
havsvikar. En stor havsvik, Kyrkbysviken, skar t.ex.
österifrån långt in i Hallhalvön. Halvön i sig var den
allra nordligaste delen av det gotländska fastlandet
under stenåldern.
Västkusten präglas av den branta kustklinten,
som under mesolitikum bröts av en stor havsvik
långt i norr, vilken med tiden skulle dela sig i två. I
anslutning till denna vik låg bl.a. yxplatsen Norrbys
och mellanneolitiska Västerbys. Östkusten däremot
präglades under stenåldern av enstaka klintar, djupa
vikar och ett flertal öar. Från vikarna har i flera fall
vattendrag lett vidare mer eller mindre långt inåt
land. Rakt genom Lärbro sn fanns även ett sund,
Lärbrosundet, som i nord-sydlig riktning skar av det
dåtida gotländska fastlandet från en stor ö öster därom, nämligen Ruteön. Nordöst om Ruteön skulle
i sin tur en liten övärld växa fram motsvarande dagens Fårö. Från Lärbrosundet ledde vattendrag dels
inåt Hallhalvön, dels inåt Ruteön. Varsin mindre
insjö fanns också på var sida av sundet: vid Gisslause
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på fastlandssidan och på Ruteön i form av den numera utdikade Takstensmyren.
Den sydvästra delen av norra Gotland hade en
helt annan karaktär. Det var ett hav utan öar som
stod att finna utanför kustlinjen. Hela kuststräckan präglades av den branta, höga kustklinten. Den
fungerade som en mur mellan land och hav. Endast
på ett fåtal platser fanns en förbindelse dem emellan
genom vikar och mindre branta sluttningar, bl.a. vid
Ire, Lickershamn, Kinner, Överstekvarn och Brucebo.
Inne på ön fanns en del hällmarker, agmyrar och
vätar, framför allt utmed kustklinten och längst i
söder, men de var i klar minoritet. Istället var det
som allra mest satte sin prägel på området de omfattande och näringsrika sjöar och myrmarker som en
gång fanns där. De var inte mindre än fyra stycken av vilka endast Tingstäde träsk finns kvar idag,
en sjö vars nivå emellertid har sänkts i senare tid
(Munthe m.fl. 1925:96). De övriga utgjordes av den
i norr belägna Elinghems myr, den i söder liggande
Stormyren och den västerut belägna Martebo myr,
som bredde ut sig ända fram till endast ca 2 km
från kustklinten. Martebo myr var en gång den allra
största myrmarken på hela ön och den inbegrep flera
insjöar. Dessutom fanns två markanta uddar som
sträckte sig rakt ut i myren från norr respektive söder.
Dessa stora våtmarker var i sin tur genom vattendrag förbundna med varandra och/eller med kusten. Martebo myr mynnade via Lummelundaån ut
vid Överstekvarn på västkusten. Tingstäde träsk var
förbunden med Elinghems myr som sedan via Ireån
mynnade ut i havet rakt norrut. Stormyren var däremot genom ett vattendrag istället förbunden med
mellersta Gotland, i och med att detta vattendrag
ledde vidare till det stora Linaviksområdet innanför
Västerbjers.
Två naturliga knutpunkter är urskiljbara i området. Hit hör en flack höjd, vid nuvarande Ringvide gård och Stenkyrka kyrka, belägen vid foten
av den udde som från norr stack rakt ut i Martebo
myr. Från detta område hade öborna nära till havsviken vid Lickershamn i norr, till Elinghems myr i
öster och till Martebo myr i söder. Den andra knutpunkten motsvaras av höjden kring gården Riddare.
Detta är ett område beläget mitt emellan Tingstäde
träsk och Stormyr samt inte långt ifrån den västerut
belägna Martebo myr.
Denna den sydvästra delen av norra Gotland var
väl avgränsad av havet och den branta kustklinten

Kapitel 3

Figur 3.17. Illustration av norra Gotland under mellanneolitikum utifrån topografiska kartan och Mobergs karta över kulturlandskapet kring år
1700 (Moberg 1938). I texten använda benämningar och platser har märkts ut. Heldragna linjer visar höjdkurvor från 10 m.ö.h. och uppåt
med 5 m ekvidistans. Den streckade linjen motsvarar dagens kustlinje. Helfärgade ytor och ytor med dragna linjer visar på befintliga sjöar
respektive myrmarker, medan streckade ytor visar på numera utdikade sjöar, myrar och andra våtmarker.
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mot väster och norr, av det stora hällmarksområdet
österut och av den högre terrängen söder om Martebo myr, bl.a. med stigningen upp mot de höga höjderna öster om Visby.

Mellersta Gotland
Det jag har valt att benämna mellersta Gotland
börjar med socknarna Visby, Hejdeby, Endre, Ekeby,
Källunge, Vallstena och Gothems norra gränser för
att sträcka sig till socknarna Klinte, Hejde, Guldrupe, Buttle, Ala och Ardre och deras gränser i söder
(fig. 3.18). Anledningen till att jag har valt att dra
gränsen mellan mellersta och södra Gotland just här
är de höga höjderna som leder upp till Lojstahajd.
Dessa höga höjder fungerade även som vattendelare,
vilket gjorde dem till en naturlig gräns mellan mellersta och södra Gotland.
Rakt genom mellersta Gotland från sydväst mot
nordöst sträcker sig den nordliga av öns två stora
märgelstensdalar. Den avgränsas av kalkstensstråk i
såväl nord och nordväst, som i syd och sydöst. Kalkstensstråken sträcker sig här upp till högre nivåer
över havet än inom norra Gotland och de präglas,
framför allt i sina högre partier av en riklig förekomst av små agmyrar och vätar, av kortare vattendrag samt av ömsom primärt tallskog, ömsom
hällmarker. Inom märgelstensdalen dominerade
istället stora näringsrika myrmarker, lövskog och
långsträckta vattendrag.
För att börja med kalkstensstråket i norr, når vissa partier här upp till mer än 75 m.ö.h. eller t.o.m.
mer än 80 m.ö.h., vilket gör att de hör till de högsta
på hela ön. Den branta klinten sätter sin prägel på
västkusten, som endast på ett fåtal platser bryts av
varpå stranden blir tillgänglig. Hit hör vikarna och
sluttningarna vid t.ex. Visby, Kopparsvik och Fridtorp. Precis invid Fridtorp ligger Högklint som når
48 m.ö.h. och därmed är en av kustens allra högsta
klintar. Först i Toftaområdet övergår kalkstensberggrunden, genom en sluttning, i märgelstensdalen
söder därom. Intressant är att det finns ett parti
med lägre mark mellan de höga kalkstenshöjder
som fanns dels utmed kanten till märgelstensdalen,
dels utmed kusten; ett parti som förband viken vid
Fridtorp med Toftaområdet (se fig. 3.10). Detta sammanbindande parti kan potentiellt ha fungerat som
ett inlandsalternativ, mot att runda den markanta
udden mellan dessa platser ute till havs. Detta lägre
parti fortsatte sedan i höjd med Fridtorp utmed kus-
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ten via Visby ända upp mot Martebo myr på norra
Gotland. Sammantaget bildar detta ett vidsträckt
flackt område, karaktäriserat av mycket lite vatten,
både i form av myrmarker och vattendrag.
För att vända blicken till kalkstensstråket i söder karaktäriserades de lägsta markerna längst i
norr av en riklig förekomst av näringsrika, numera
utdikade, våtmarker. Här fanns också en del längre
vattendrag. Dessa långsträckta vattendrag bör ha
skapat möjligheter för dåtidens människor att ta sig
dels mellan det inre av ön och östkusten, dels mellan kalkstensstråket i söder och märgelstensdalen i
norr. Ett långsträckt vattendrag mynnade t.ex. ut
vid Stenstugu på östkusten. Längre söderut blev sedan markerna mer karga, med kortare vattendrag,
näringsfattiga små myrar och vätar samt med mer
hällmark i och med att berggrunden sträckte sig allt
högre upp mot Lojstahajd.
Utmed västkusten låg det höga Klinteberget,
medan nuvarande Östergarnsberget och Grogarnsberget på östkusten utgjorde en distinkt utskjutande
udde respektive en markant ö strax utanför under
en stor del av stenåldern. I relation till dessa högre
delar av kalkstensstråket finns också några markanta inlandsklintar som Torsburgen och närliggande
Herrgårdsklint. Inom de lägre delarna av kalkstensstråket norrut var östkusten betydligt mindre
dramatisk och den relativt raka kuststräckan bröts
endast av markanta uddar och vikar vid Stenstugu
i söder samt vid Gothemshammar och Linaviken i
norr.
Mitt emellan de två höglänta kalkstensstråken
bredde sedan ett centralt, låglänt och flackt märgelstensstråk ut sig, vilket i öster avslutades i det stora
Linaviksområdet. Märgelstensdalen är som allra bredast i väster (ca 15 km bred) där den sträcker sig från
Tofta till Klinteberget, medan den i öst nådde från
Gothemshammar upp till Hejnum kallgate (Erlström m.fl. 2009). Under stenåldern var västkusten
i anslutning till märgelstensdalen flack och flikig
med några utanförliggande små öar. Denna långa
kuststräcka var således lättillgänglig, i stark kontrast till den utmed hela kusten norrut branta, ofta
ogenomträngliga, klinten. Först karaktäriserades
kuststräckan av en stor havsvik vilken sedan med tiden kom att delas i två, separerade av en utskjutande
udde vid Mafrids. Österut avslutades märgelstensdalen i Linaviken, som vid tiden för litorinamaximum
utgjorde en stor havsvik avgränsad mot havet av två
utskjutande uddar, en norrifrån i Vallstena och en
söderifrån i Hörsne. Mitt i viken låg en långsträckt
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Figur 3.18. Illustration av mellersta Gotland under mellanneolitikum utifrån topografiska kartan och Mobergs karta över kulturlandskapet kring
år 1700 (Moberg 1938). I texten använda benämningar och platser har märkts ut. Heldragna linjer visar höjdkurvor från 10 m.ö.h. och uppåt
med 5 m ekvidistans. Den streckade linjen motsvarar dagens kustlinje. Helfärgade ytor och ytor med dragna linjer visar på befintliga sjöar
respektive myrmarker, medan streckade ytor visar på numera utdikade sjöar, myrar och andra våtmarker.
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större ö, Baraön. När havsnivån var lägre behöll området ändå mycket av sin karaktär genom att havet
ombildades till stora sjöar och myrmarker, bl.a. Tallmyr och Lina myr.
I det inre av ön satte flera stora numera utdikade våtmarker sin karaktär på det flacka landskapet, bl.a. Stormyr och Roma myr. Dessa förbands i
sin tur av långsträckta vattendrag. Två vattensystem finns, ett sydvästligt och ett nordöstligt och
denna vattendelare omtalades redan av Lithberg
(1914:39). Det nordöstra vattensystemet sträckte
sig från trakterna kring Råby gård i det inre av
ön och förband myrar som Romamyr, Stormyr och
Akebäcksmyrarna samt även Stormyr på norra
Gotland med Linaviksområdet, för att mynna ut i
trakterna av Västerbjers vid kusten. Inom den sydvästra delen av märgelstensdalen fanns vattendrag
som band samman myrmarker både i det inre av
dalen och utmed berggrundsskiftet i norr, för att
mynna ut på olika platser utmed västkusten t.ex.
vid Alvena i norr och på var sida om udden vid
Mafrids längre söderut. Det avstånd som skiljde
förgreningar från märgelstensdalens två vattensystem åt, var i öns inre på flera ställen kort och
områdena dem emellan utgör potentiella knutpunkter i landskapet. Troligen var det inte alltför
svårt att ta sig mellan dem för att på så vis kunna
färdas i huvudsak på vattenvägar mellan väst- och
östkusten. Att märgelstensdalen sträcker sig rakt
genom området gör också berggrundsskiftena till
ett markant inslag i landskapsbilden. Mer eller
mindre branta sluttningar skiljde märgelstensdalen från kalkstensstråken i norr och söder (jfr
Munthe m.fl. 1925:19, 21). Inom den västra delen
av det södra berggrundsskiftet sammanföll detta
med ett av öns stråk av sandstensberggrund, vilket sträckte sig från västkusten ända in till Väte
(Erlström m.fl. 2009).

Södra Gotland
Det jag här har valt att definiera som södra Gotland
tar sin början med socknarna Fröjel, Lojsta, Stånga,
Etelhem samt Alskog och deras nordliga gränser
(fig. 3.19).
På södra Gotland fortsätter det höglänta kalkstensstråket längst i norr med många små myrar,
korta vattendrag och med inslag av hällmarker.
Kring Lojstahajd sträcker sig berggrunden upp till
83,6 m.ö.h., vilket är Gotlands högsta punkt (Kloth
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& Lovén 2001:122) (se fig. 3.10). Därefter sluttar
terrängen söderut, varmed nya inslag blir en del i
landskapsbilden. Hit hör längre vattendrag som
dels leder ut till kusten, dels ner till märgelstensdalen söder därom. Här fanns också större, numera
utdikade, myrar. Även flera klintar sätter sin prägel på landskapet, som Styrmansberget i väster och
Lindeberget samt Sandarve kulle i det inre av ön.
I Lojsta finns också en för hela ön särpräglad och
kuperad miljö, som är uppbyggd av flera, små och
höga revkalkstensklintar. Utmed klintarnas branta,
stupande nordsidor breder små, långsmala och bågformiga sjöar, Lojstasjöarna, ut sig, vilket är de enda
djupa sjöarna som finns på hela ön (jfr Munthe m.fl.
1925:36; Kloth & Lovén 2001:124).
Söderut vidtar Gotlands andra märgelstensdal.
Berggrundsskiftet är inte alls lika markant som på
mellersta Gotland, utan representeras av en långsamt sluttande terräng. Märgelstensdalen är mycket
flack och låglänt med endast ett fåtal partier som
når högre än 30 m.ö.h. (Erlström m.fl. 2009). Här
fanns en gång flera stora sjöar och myrmarker med
den stora Mästermyren samt de öster därom belägna
något mindre myrarna Stångmyr, Ronemyr och Alvmyr. Dalens norra del påminner således om den sydvästra delen av norra Gotland. De stora sjöarna och
myrmarkerna var förbundna med långsträckta vattendrag som ledde dels västerut, dels österut. Stångmyr var t.ex. genom vattendrag förbunden med
Mästermyr, som mynnade ut på västkusten. Från
Ronemyr ledde däremot vattendrag österut för att
mynna ut i viken vid Hemmor. Knutpunkter mellan väst- och östgående vattensystem fanns vid t.ex.
revkalksstensstråket i Lojsta, nordöst om Stångmyr
samt mellan Stångmyr och Ronemyr.
Kusten på södra Gotland präglades främst av
flacka, långgrunda stränder. Kustlinjen var utmed
långa sträckor rak, men utmärktes också av ett flertal stora, djupa vikar. Dessa avgränsades av mer eller
mindre markanta uddar vid t.ex. Ajvide och Stora
Domerarve i väster, vid Hemmor i öster samt vid
Gullrum och Barshalder i söder. Vid Stora Domerarve fanns en stor havsvik när havet stod som
högst, men liksom Linaviksområdet behöll den därefter mycket av sin karaktär p.g.a. kvarvarande sjöar
och myrmarker, t.ex. Burgakersmyr.
Utanför kusten fanns en hel del öar, vilket för
tankarna till den nordöstra delen av norra Gotland.
Förutom flertalet små flacka öar fanns ett antal större: Lilla och Stora Karlsö i väster, Storsudret längst
i söder och dagens Lau backar i öster. Karlsöarna
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Figur 3.19. Illustration av södra Gotland under mellanneolitikum utifrån topografiska kartan och Mobergs karta över kulturlandskapet kring
år 1700 (Moberg 1938). I texten använda benämningar och platser har märkts ut. Heldragna linjer visar höjdkurvor från 10 m.ö.h. och uppåt
med 5 m ekvidistans. Den streckade linjen motsvarar dagens kustlinje. Helfärgade ytor och ytor med dragna linjer visar på befintliga sjöar
respektive myrmarker, medan streckade ytor visar på numera utdikade sjöar, myrar och andra våtmarker.

är markanta klippöar med branta bergssidor ute
till havs, medan Lau backar var en mindre, i en vik
belägen, mer tillgänglig klint. Storsudret var störst
och hade en varierande karaktär dels genom fortsättningen av märgelstensdalen, dels genom öns tredje
och sista stråk av kalkstensberggrund. Storsudret inkluderande således dels sjöar, vikar och vattendrag,
dels klintar till vilka Hoburgens platåer är de mest
utmärkande då de utgör hela Gotlands sista utpost
mot havet. Från Hoburgen i sydväst till trakterna av

Barshalder och Suderkvie i nordöst sträcker sig också
öns andra stråk av sandstensberggrund.

En värld av varierande förutsättningar
Sammantaget kan vissa drag urskiljas som återkommer över hela Gotland. De höglänta kalkstensstråken med torrare marker och mer barrskog stod i
kontrast till de bördiga och av lövträd dominerade
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låglänta märgelstensdalarna. Den branta kustklinten med ogenomträngliga klippstup uppbrutna
endast av mindre sluttningar och vikar, kontrasteras mot de lättillgängliga, öppna, flacka och långgrunda stränderna med djupa vikar, utskjutande
uddar och öar. Ensamliggande stora klintar bryter
här och var det ofta flacka landskapet. Höjdområden
med hällmarker, en stor mängd små våtmarker och
korta vattendrag, står i kontrast till de vanligen lägre liggande områdena med stora numera utdikade
våtmarker där långsträckta vattensystem sätter sin
prägel på omgivningarna.
Fyra av naturgivna förutsättningar avgränsade
stora områden framträder, skiljda åt av tre omfattande gränsområden. För det första skiljs södra och
mellersta Gotland från varandra genom det kanske
mest markanta gränsområdet på ön; de höga höjderna och det idag utbredda barrskogsområdet Lojstahajd. Dessa höjder fungerar som vattendelare och
separerade därför på flera plan sydligaste delen av
Gotland från resten av ön. För det andra skiljs mellersta Gotland från norra Gotland genom de höga
höjderna och tillika vattendelarna söder om Martebo
myr. Under stenåldern övergick dessa höjder österut
i den sanka märgelstenshällmarken Hejnum kallgate, som sträckte sig ända fram till kusten. För det
tredje delas norra Gotland i två delar av ett omfattande hällmarksområde, där Hejnum kallgate fortsatte i stora sammanhängande kalkhällmarker inåt
land. Detta hällmarksområde, som också fungerade
som en vattendelare, separerade alltså dels den sydvästra delen av norra Gotland från östkusten, dels
den nordöstra delen av norra Gotland från resten av
ön.
De tre stora gränsområdena, som karaktäriseras
av kalkstenshöjder och vidsträckta hällmarker och
som även fungerar som vattendelare, delade följaktligen in Gotland i fyra naturliga regioner: den nordöstra delen av norra Gotland, den sydvästra delen av
norra Gotland, mellersta Gotland respektive södra
Gotland. Inom ramen för dessa fyra regioner kan i
sin tur mindre, särpräglade områden urskiljas i form
av t.ex. avgränsade rum, våtmarkssystem, avvattningsområden, markanta uddar, sund, vikar och öar.
Hit hör Linaviksområdet, det flacka kustnära stråket från Tofta via Visby upp mot Martebo myr och
områdena med stora myrmarker och sjöar dels inom
den sydvästra delen av norra Gotland, dels inom den
norra delen av märgelstensdalen på södra Gotland.
Hit hör Hallhalvön och Ruteön, Kyrkbysmyren och
Lärbrosundet samt de långsträckta vattensystem vil-
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ka ofta separerar öns östra delar från de västra. Hit
hör de mer eller mindre branta berggrundsskiftena
och även de i havet långt utstickande uddarna, revkalkstensstråket med Lojstasjöarna samt övärldarna
längst i söder och längst i nordöst. Variationerna
inom ön har varit många och det är en värld av högst
skilda förutsättningar som framträder.
I tidigare forskning om Gotlands stenålder har
ofta inland ställts mot kust samtidigt som inlandet förknippats med jordbruk och kusten med jakt
och fiske (se kap. 2). Med en fördjupad förståelse för
det gotländska rummet synliggörs emellertid andra
möjligheter och begränsningar. Längs långa kuststräckor bör, med tanke på den högre vattennivån,
den branta klinten ha stupat rakt ner i havet, något
som gjorde långa kustzoner till allt annat än lämpliga för strandnära aktiviteter som fiske och marin
jakt. Fynd som utprickade på en översiktskarta förefaller ha hittats kustnära behöver alltså inte alls ha
deponerats på stränder, utan kan istället ha hittats
uppepå klinten högt över havet.
Samtidigt ger denna förståelse för landskapet en
inblick i hur viktiga de områden kan ha varit där
vikar och sluttningar gjorde stränderna tillgängliga.
Områden som blev till portar genom vilka det var
möjligt att ta sig ut och in från ön. Miljön här, med
inte bara stränder, utan också branta, skyddande
klintväggar med grottor, strandvallar med stenmaterial och källkärr samt i flera fall med anslutande
vattendrag som erbjöd sötvatten, bör ha varit viktiga av flera skäl. På andra platser, som i Hejnum
kallgate, är det istället p.g.a. märgelstenshällmark
en lång sträcka med sankmark som präglar kustzonen. Den gotländska berggrunden gör således att
havet, från land sett, inte alltid var direkt tillgängligt utmed kustzonen.
Även där havet var tillgängligt skiftade dock
förutsättningarna, med ömsom sten- ömsom sandstränder. I vissa fall var det ett hav helt utan öar som
var tillgängligt med djupa vatten och i andra fall
var stränderna mycket långgrunda med tillgängliga
strandängar samt rikligt med öar. Dessa variationer
erbjöd olika förutsättningar för t.ex. marin jakt och
fiske (jfr Lithberg 1914:118-131) och de skapade också olika möjligheter för jordbruk. Sandiga marker
väl lämpade för det tidiga jordbruket fanns t.ex. inte
bara inåt land, utan också direkt vid kusten samtidigt som strandängar och kustens hällmarker och
tallskogar bör ha lämpat sig väl för bete (jfr Munthe
m.fl. 1925:31, 34, 111; Kloth & Lovén 2001:27ff, 4246, 85, 199).
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För förståelsen av stenåldern, då stenmaterial var
av central betydelse, är det också viktigt att vara
medveten om att bergarter lämpliga för det tidiga
hantverket i hög grad saknas i berggrunden. Istället
var öborna hänvisade till material från andra håll
som följt med isen eller sköljts upp på stränderna
och som återfinns i bl.a. strandvallar och åsar. Att
det p.g.a. berggrunden också var svårt att få tillgång
till för det tidiga keramikhantverket lämplig, kalkfri lera är också en aspekt värd att ha i åtanke.
Att det med dagens Gotland som utgångspunkt dras en parallell mellan inlandet och jordbruk är inte heller särskilt förvånande. De få och
små våtmarkerna står i skarp kontrast till de vidsträckta ytor av åker- och betesmarker som numera sätter sin prägel på landskapet. Under stenåldern såg emellertid inlandet delvis annorlunda
ut. Det var då en, än mer än idag, heterogen och
rikt varierad miljö, med allt från stora grunda
sjöar och myrmarker och enstaka djupa sjöar, till
mängder med små källkärr, agmyrar och vätar,
med slingrande vattendrag, karga och torra hällmarker och med en förekomst av stora områden
med ömsom barr-, ömsom lövskog. Det tunna,
torra jordtäcket på många håll bör ha gjort åkerbruk omöjligt, men dessa hällmarker kan ändå
ha varit lämpliga för bete och de kan ha hyst en
värdefull flora och fauna, samtidigt som det också
på sina håll fanns rikligt med stora sjöar och myr-

marker samt vattendrag som erbjöd goda förutsättningar för fångst och fiske (jfr Kloth & Lovén
2001:30, 102, 126). Ett inland med en kombination av stora mängder insjöar och våtmarker samt
stora arealer med både barr- och lövskog torde
rimligen ha erbjudit goda förutsättningar inte
bara för jordbruk utan också för insamling, jakt
och fiske.
Utdikningarna har också kommit att medföra
att en del fynd som påträffats i åkermarker, en gång
deponerades i våtmark. Att skilja mellan fynd som
ursprungligen kvarlämnats på torra land och de som
en gång deponerats i våtmarker av olika slag är en
aspekt det inte har lagts särskilt stor vikt vid i tidigare forskning. Det jag framför allt vill betona är
emellertid att både kusten och inlandet är, och har
varit, heterogena områden.
Frågan är hur öborna under stenåldern, och
framför allt under mellanneolitikum, förhöll sig
till den omgivande miljön och dess olika element.
Hur förhöll de sig till och hur begripliggjordes
olika, av naturen, genom havet, höjder, våtmarker
och vattendrag, formade rum med dess olika förutsättningar? Skedde det förändringar med tiden
avseende hur omgivningen begripliggjordes och i
så fall på vilket sätt och varför? Vad kan människornas sätt att förhålla sig till sin omgivning
ge för inblick i deras liv, förutsättningar och föreställningar?
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4. Det mesolitiska Gotland

De äldsta belägg som idag finns för mänsklig
närvaro på Gotland är från århundradena innan
7000 f.Kr. När mellanneolitikum stod för dörren hade människor redan vistats och bott på
ön i minst 4000 år. Det var alltså allt annat än
ett renodlat naturlandskap de hade omkring sig.
Det var ett landskap där naturformationer, vattendrag, rum och platser under årtusenden hade
namngivits och tillskrivits mening. Det var en
omgivning präglad av mängder av tidigare levande människors handlingar och dagliga liv, en
omgivning som därmed genom händelser, minnen, myter och religiösa föreställningar, laddats
med betydelser.
Hur gestaltade sig då tillvaron under de första årtusendena av mänsklig närvaro på ön, de
årtusenden som mesolitikum omfattar? Varifrån
kom de första människorna, var bosatte de sig och
vilka bygder kom med tiden att växa fram? Vilka
olika former av platser användes och hur förhöll
människorna sig till landskapet? Hur ska de s.k.
yxplatserna med deras ibland enorma mängder
yxor förstås och vilket förhållande hade männi
skorna egentligen till tingen? Hur förhöll de sig
till djur och till andra människor, såväl levande
som döda?
Mesolitikum omfattar en avsevärd tidsperiod och
något enkelt svar på ovanstående frågor finns inte.
Detta är aspekter som under årtusendena säkerligen
modifierades, skiftade karaktär och förändrades. Det
vore mycket intressant med en mer ingående studie
av Gotlands mesolitikum, men det är inget som jag
här har valt att eftersträva. Istället vill jag försiktigt
beröra ovanstående frågor i ett försök att ge en generell och översiktlig bild av tidsperioden, som kan
ligga till grund för en i tid och rum komparativ studie.

4.1 Landskapet
Inland och kust
De som tidigare mer ingående har behandlat Gotlands mesolitikum är i huvudsak Nils Lithberg
(1914) och Inger Österholm (1989). Lithberg gav
bilden av en befolkning som i huvudsak livnärde
sig på fiske och säljakt och som därför följde, och
levde nära invid, både kusten och inlandets sjöar
och vattendrag. Kustlokalerna betecknade han som
skyddade boplatser, d.v.s. platser som låg i skydd för
havsvindarna. Enligt Lithberg hade öborna till en
början levt nästan uteslutande utmed kusten och rikast befolkad var trakten kring Vallstena (Linaviksområdet). Först under mesolitikums andra skede tog
de sig vidare inåt land genom att följa vattendragen
från havsvikarna till inlandets sjöar. Trakten kring
Linaviken och dess förlängning inåt land utefter
Gothemsåns avvattningsområde fortsatte att vara en
huvudbygd, men nu etablerades också en ny huvudbygd kring Tingstäde/Martebo i inlandet. I detta
område var det stränderna utmed Tingstäde träsk
som hade den rikaste bebyggelsen. Under mesolitikums sista skede fortsatte spridningen inåt land
utmed vattendrag och sjöar kraftigt. De två huvudbygderna fortsatte emellertid att vara desamma även
om Lithberg i Tingstäde/Marteboområdet tyckte
sig se en förskjutning av bebyggelsen från Tingstäde
träsk till Martebo myr (Lithberg 1914:34-41).
Även John Nihlén kom att framföra möjligheten
att det redan under tidigmesolitikum hade funnits
bebyggelse på Gotland. Han menade att det kunde
ha funnits en insjöbebyggelse som föregick senare
tiders kustboplatser. Anledningen till att så få fynd
var kända från öns inre trodde han kunde bero på att
de låg gömda under senare tiders utbildade torvla-

83

Kapitel 4

ger (Nihlén 1927:211). Kontrasten mellan Lithbergs
många platser och de få lokaler Nihlén talade om,
har sin förklaring i att Nihlén syftade på fasta fornlämningar medan Lithberg även utgick från lösfynd
(jfr kap. 2).
Inte heller Österholm inkluderade lösfynd i sitt
skildrande av den mesolitiska bebyggelsen. Hon
nämnde förvisso trindyxor, men framför allt i samband med den första odlingsfasen på ön. Först fr.o.m.
sent mesolitikum ansåg hon att trindyxor började
uppträda i större mängd som en följd av de begynnande röjningar vilka föregick öns första odlingsfas.
Hon ansåg att lösfynd av trindyxor förvisso kunde
vara spår efter insamling i inlandet under mesolitikum, men att det ändå var mer sannolikt att de
visade på tidiga röjningsarbeten i skogen i slutfasen av mesolitikum samt under tidigneolitikum. Av
den anledningen tolkade hon förekomsten av trindyxor, vid sidan av spetsnackiga yxor, tunnackiga
yxor och mångkantiga stridsyxor som en indikation
även på tidigneolitisk röjningsaktivitet (Österholm
1989:178). Hennes skildring av mesolitikum baserades däremot på fasta fornlämningar och hennes slutsatser skiljde sig väsentligt från Lithbergs och även
Nihléns.
Österholm menade att öborna i huvudsak hade
levt direkt invid kustlinjen under hela mesolitikum.
Hon tyckte sig också se ett tidigt etablerande av olika resursområden, av vilka endast ett låg i inlandet
kring Mölner i Väte. De resterande resursområdena
anslöt alla till kusten (Österholm 1989:fig. 83) (fig.
4.1). Denna bild av en kraftigt kustcentrerad befolkning framgick inte minst när hon talade om tidigneolitikum som en landnamsfas. Först då ska öborna
på allvar ha tagit sig inåt land, vilket gjordes med
målsättningen att börja leva som bönder. Denna förflyttning skedde enligt Österholm inom ramen för
de redan existerande resursområdena och öborna ska
i ytterst ringa omfattning ha stannat kvar direkt invid kusten. Att det redan under mesolitikum skulle
ha funnits en huvudbygd kring Tingstäde/Martebo
och kring Gothemsåns avvattningssystem i det inre
av ön var därmed något som dementerades av Österholm. Inte heller avseende de många boplatserna i
Linaviksområdet delade hon Lithbergs uppfattning,
utan hon såg dem som en effekt av att det flacka
landskapet i kombination med strandförskjutningen
hade medfört att människorna behövde flytta ofta
för att upprätthålla en direkt närhet till havet (Österholm 1989:165).
Frågan är vilken av dessa tolkningar av mesoli-
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Figur 4.1 Markerade med cirklar åskådliggörs här de ungefärliga
bosättnings- och resursområden som Inger Österholm menade
hade utkristalliserat sig redan under mesolitikum för att hålla i sig
till stenålderns slut. De lokaler (tolkade som boplatser) vilka Österholm markerat ut på kartan är också från olika delar av stenåldern,
med en tidsram fr.o.m. mesolitikum t.o.m. senneolitikum. Ur
Österholm 1989:168.

tikum som numera kan betraktas som mest trovärdig. Levde dåtidens människor nästan uteslutande
vid kusten eller bodde de också i hög utsträckning
i inlandet? Bodde de först i inlandet för att sedan
flytta till kusten eller bodde de först vid kusten för
att sedan successivt kolonisera öns inre delar? Vilket
material har störst källvärde: Lithbergs lösfynd eller
Nihléns och Österholms fasta fornlämningar? Som
jag ser det finns källkritiska problem med båda.
En av de källkritiska aspekterna med Österholms studie är hennes tolkningar av många lokaler som direkt kustbundna. Enligt min bedömning finns i hennes material fler inlandslokaler och
indragna kustlägen än vad hon själv uppgav. Hon
skildrade t.ex. ett flertal platsers läge i relation till
Ancylusvallen, vilket gav ett ibland skenbart intryck
av ett kustnära läge. Den högsta nivå havet nådde
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upp till under den tid det är känt att människor levt
på Gotland motsvaras nämligen av Litorinavallen.
Ett exempel är inlandslokalen Kambs som låg 2 km
från kusten direkt invid Martebo myr (jfr Österholm
1989:176). Ett annat exempel är Stora Homa som
var belägen nära en källa ovanför en mindre myr i
det berggrundsskifte som sträckte sig från Tofta till
Ruteön. Från myren ledde ett vattendrag vidare till
en i söder utmed västkusten belägen havsvik, men
avståndet till viken var även när Litorinahavet stod
som högst mer än 2 km (jfr Österholm 1989:142).
Även lokalerna i Linaviksområdet torde ha varit belägna, inte bara direkt kustbundet som Österholm
menade, utan också i inlandet och i indragna kustlägen. Här är Österholms argument om det flacka
landskapet för att förklara de många lokalerna inte
tillräcklig. Även om en del av platserna ligger på
olika höjd över havet och därför mycket väl kan ha
anlagts direkt vid kustlinjen under skilda tidpunkter, finns också lokaler som ligger på samma nivå
över havet (se t.ex. Lithberg 1914; Nihlén 1927). När
havet drog sig tillbaka i området efterlämnades också sjöar och myrmarker, vilket gjorde liknande lägen
attraktiva under lång tid. Dessutom har strandförskjutningen haft en likadan påverkan på hela östkusten och även i anslutning till märgelstensdalarna
på västkusten utan att samma koncentrationer av
lokaler återfinns där.
Ett annat källkritiskt problem med Österholms
studie är vilka lokaler hon inkluderade i gruppen
mesolitiska platser och varför. Det kan förefalla betydligt säkrare att utgå från fasta fornlämningar än
lösfynd, men även platser med fyndförande lager är
på olika sätt svårbedömda, inte minst dateringsmässigt. Jag har en stor respekt för den lokalkännedom
avseende det gotländska stenåldersmaterialet som
Österholm hade och jag tror att hon i de flesta fall
kan ha haft rätt, även om hon i skrift inte alltid förklarade sina dateringsbedömningar mer utförligt. I
senare tid utförda 14C-dateringar har också i några
fall kunnat styrka Österholms bedömning och då
även på platser med t.ex. yngre inslag som Visborgs
Kungsladugård (Österholm 1989:176; jfr Bägerfeldt
1992:82f; Lindqvist & Possnert 1997:35, 40, 43).
Det finns emellertid även problem. Ett av dem är
den stora vikt Österholm lade vid den bild som då
fanns av strandförskjutningen (se kap. 3). Utifrån
höjden över havet kom hon t.ex. att föra en del yxplatser till slutet av mesolitikum, medan andra fördes till inledningen av tidigneolitikum (Österholm
1989:176). Enligt min bedömning är emellertid

yxplatserna som fenomen i sin helhet mesolitiska
och deras skiftande nivåer över havet kan relateras
till den långa regressionsfas som följde efter den andra litorinatransgressionen (se kap. 3). Detta gäller
fastän platserna i sig ibland bevisligen fortsatte att
användas in i neolitikum (se kap. 5 & 6). Det finns
även exempel på motsatt förhållande. Platser som
av Österholm tolkades som uteslutande mesolitiska
p.g.a. höjden över havet har nämligen vid senare dateringar visat sig härröra från tidigneolitikum. Hit
hör t.ex. Överstekvarn och det undre lagret i Stora
Domerarve (Lindqvist & Possnert 1997:39). Dessa
dateringar sår ett tvivel gällande dateringen även av
andra liknande lokaler som t.ex. Snausarve (se Österholm 1989:118).
För att övergå till underlaget för Lithbergs skildring av mesolitikum är hans uppdelning i olika skeden ett problem. Hans första skede utgörs av lihultsoch limhamnsyxor, hans andra skede motsvaras av
den spolformade trindyxan och mesolitikums sista
skede av den bredeggade trindyxan. Brednackiga
trindyxor har han däremot placerat i tidigneolitikum (Lithberg 1914:32). Detta är en kronologisk
indelning som utifrån dagens kunskapsläge inte
håller. Trindyxor har med största sannolikhet använts ända sedan den allra äldsta fasen på ön. Flera
trindyxor har t.ex. påträffats i de djupaste lagren i
Stora Förvar, som är de äldsta kända från hela Gotland (Schnittger & Rydh 1940; Lindqvist & Possnert
1999). En bredeggad helslipad trindyxa av porfyr
har återfunnits på 1,4 m djup under grus från den
andra litorinatransgressionen i Gisslause (Seving
1986:17, fig. 10; Lindqvist & Possnert 1997:39).
Ännu ett exempel är det fragment av en trindyxa
som påträffats i en under ett grusskikt låst kontext
i Rosarve vid Tingstäde träsk. Detta låsta lager har
daterats till ca 6900-6400 f.Kr. (Manneke & Wennersten 1999:58f). Det finns också ett tänkbart samband mellan tidiga gravar på ön och extraordinärt
långa spolformade trindyxor, varför även dessa kan
härröra från den äldre delen av mesolitikum (se kap.
4.2). Fyndet av en spolformad trindyxa i Visborgs
Kungsladugård styrker denna tes ytterligare. Djurben från denna lokal har nämligen daterats till tiden
kring 5900-5450 f.Kr. (Lithberg 1914:68; Lindqvist
& Possnert 1997:39).
Grovt slagna yxor, som till utseendet står lihultsyxan nära, liksom limhamnsyxor, dyker däremot upp först på öns yxplatser. Lihultsyxor är en
västsvensk typ som där har kunnat dateras till tiden
från 5800 till 4500 f.Kr. (Lindgren & Nordqvist
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1997). På Gotland har yxor som står lihultsyxan
nära påträffats dels på och strax nedanför Litorinavallen på en lokal som Norrbys, dels på lågt liggande yxplatser som Nygårds vid Linaviken (Nihlén
1927). Detta talar för att de varit i bruk åtminstone
mellan 5650 och 5000 f.Kr. på Gotland (jfr kap. 3).
Dessutom hör limhamnsyxor, helt tvärtemot Lithbergs bedömning, till de yngsta mesolitiska yxorna.
På svenska fastlandet ses de som en ledartefakt för
den senmesolitiska erteböllekulturen, men de förekommer också i Västsverige där de ca 4500 f.Kr.
ersätter lihultsyxorna för att användas ända in till
mesolitikums slut kring 3900 f.Kr. (Lindgren &
Nordqvist 1997). Att förhållandet på Gotland kan
ha varit likartat talar fyndet av en limhamnsyxa i en
tidigneolitisk kontext för, nämligen i Grottan vid
Överstekvarn (Österholm 1990; Lindqvist & Possnert 1997:45f).
Jag ställer mig även kritisk till Lithbergs sätt
att föra en hel grupp av trindyxor till tidigneolitikum och att som Österholm peka ut enskilda lösfynd av trindyxor som spår efter den tidigneolitiska
röjningsfasen. Trindyxor har påträffats på flera både
tidig- och mellanneolitiska lokaler, men de slutna
kontexterna är få. Ett exempel är de trindyxor som
påträffats i megalitgraven i Ansarve (Bägerfeldt
1992:18) samt de två trindyxor av glimmerhaltig
bergart som framkommit i grav 38 i mellanneolitiska Västerbjers (Stenberger m.fl. 1943:50, fig. 39).
Prickhuggna föremål verkar dock, åtminstone under mellanneolitikum, vara atypiska i någon mån,
antingen avseende material eller form. Förutom den
glimmerhaltiga bergart som brukats för yxorna i
Västerbjers kan en bultad, lång hacka av bergart
som påträffats i grav 7 i Ajvide nämnas (Burenhult
1997c:60f) och vad som skildrats som en atypisk
trindyxa med fyrsidigt tvärsnitt från ett till äldre
mellanneolitikum daterat lager på en lokal nära Ire
vid Irebron (Manneke 1997a). I de fall där flera mer
typiska trindyxor framkommit, som i tidigneolitiska Ardags (Åhlén 1972) eller mellanneolitiska Ire
(Nihlén 1927:74), finns en stor möjlighet att dessa
kan representera äldre aktiviteter på platserna. Att
enstaka trindyxor är neolitiska och att denna typ av
yxa i någon mån användes fram t.o.m. äldre mellanneolitikum talar såväl det gotländska materialet,
som material från andra regioner för (t.ex. Hermansson & Welinder 1997; Lindgren & Nordqvist 1997;
Groop 2006; Groop & Guinard 2007). Min bedömning är dock, trots detta, att trindyxor är en i huvudsak mesolitisk yxtyp på Gotland.
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Att Lithbergs indelning av mesolitiska lösfynd
i tre skeden inte håller medför att hans skildring
av en kolonisation från havsvikarna allt längre inåt
land inte heller stämmer. Bilden blir snarare den
omvända, med vistelser både vid kusten och i inlandet under äldre tid till en under senare mesolitikum
starkare koncentration vid kusten av limhamns- och
lihultsyxorna att döma. Detta ligger mer i linje med
Nihléns idé. Inte heller detta är emellertid en bild
som håller fullt ut. Trindyxor återfinns nämligen
vid sidan av limhamns- och lihultsyxor på öns alla
yxplatser (se t.ex. Nihlén 1927). På en hel del lokaler, som Kambs, Lickershamn och Nygårds, är de
t.o.m. i majoritet (Nihlén 1927; Arwidsson 1949).
Trindyxor har alltså varit vanligt förekommande
även under senare delar av mesolitikum. Den utbredning som finns av trindyxor både utmed kusten
och i inlandet är således troligtvis lämningar från
såväl äldre som yngre skeden av mesolitikum. Att
lihults- och limhamnsyxor är mycket få i inlandet är
förvisso intressant, men det skulle kunna bero på en
källkritisk faktor. Möjligheten finns att dessa typer
av yxor gömmer sig bland de många fynd som kommit in till museerna, men endast registrerats som
stenyxor. Det är därför ett källkritiskt problem att
ingen ingående har studerat öns mesolitiska lösfynd
sedan Lithbergs dagar.
Med hänsyn taget till källkritiska aspekter med
både Lithbergs och Österholms slutsatser växer bilden av en förekomst av både fasta fornlämningar och
lösfynd direkt vid kusten, i mer indragna kustlägen
samt i inlandet fram. Frågan är då om fasta fornlämningar bör tillskrivas ett annat källvärde än lösfynden. Lithberg var övertygad om att lösfynden visade
var bebyggelsen legat. På ett övergripande plan är
jag benägen att hålla med honom. Där lösfynd finns
har också människor vistats och en stor mängd fynd
talar för en mer intensiv närvaro. Samtidigt är jag
emellertid övertygad om att lösfynd kan vara lämningar efter olika typer av handlingar och händelser
och efter olika typer av platser. Detta gäller emellertid inte bara lösfynd utan också fasta fornlämningar.
Jag anser överlag att en strikt uppdelning mellan
lösfynd och fasta fornlämningar, där de antas spegla
olika aktiviteter, är problematisk. Risken finns att
vårt kunskapsläge då misstas för en dåtida realitet.
Det får inte glömmas bort att många av de fasta
fornlämningarna, före det att undersökningar ägde
rum, var platser för lösfynd. I Lithbergs doktorsavhandling är platsen för t.ex. yxplatsen Krokstäde
och den gropkeramiska lokalen Hau utmärkta som
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lösfyndslokaler (Lithberg 1914). Mitt förhållningssätt är därför att båda kategorierna är lika viktiga
belägg för mänskliga handlingar och för männi
skors närvaro i landskapet, med den skillnaden att
vår kunskap om de fasta fornlämningarna vanligtvis
är något större. Detta gäller inte minst på Gotland
som har, och har haft, ett förhållandevis lågt exploateringstryck och där många platser endast undersökts i mycket begränsad omfattning inom ramen
för seminarie- eller forskningsgrävningar.
Teoretiskt sett finns förstås möjligheten att inlandet utnyttjades för mer tillfälliga aktiviteter,
medan de platser där öborna vistades mer permanent och definierade som hemma kan ha varit belägna vid kusten eller tvärtom. Det starkaste belägget som idag finns för att öborna under mesolitikum
inte bara vistades tillfälligt i inlandet utan bodde
där mer stadigvarande är lämningarna från Ros
arve invid Tingstäde träsks norra strand. Vid en
exploateringsundersökning på 1990-talet påträffades ett större hus på platsen, 4-5 m brett och minst
10 m långt, vilket daterades till ca 6900-6400
f.Kr. (8005+/-75 BP, 7880+/-85 BP, 7845+/-80
BP, 7820+/-80 BP, 7570+/-80 BP). Huset avtecknade sig som ett närmast jämnbrett, kolhaltigt och
svart lager, vilket ledde till tolkningen att byggnaden brunnit. Konstruktionsmässigt bestod huset av
ett i sand nedsänkt golvplan karaktäriserat av hårt
packat material med, framför allt utmed kanterna,
oregelbundet placerade lutande stolpar. Några stolphål påträffades även utanför huset och både i och
utanför huset framkom härdar. De enda fynd som
framkom var mollusker, slagen flinta och några enstaka ben samt en i toppen av det svarta lagret påträffad del av en trindyxa (Manneke & Wennersten
1999:43-55). Allt påträffades under ett lager grus,
något som indikerar att Nihlén troligen hade rätt i
det att äldre insjölokaler kan ha blivit överlagrade i
samband med myrmarkernas över tid skiftande nivåer och fluktuationer.
Lämningarna från Rosarve kastar även nytt ljus
över en plats som undersöktes redan på 1950-talet,
nämligen den vid Lickershamnsviken belägna lokalen Sudergårds I. Lokalen har legat vänd mot havet,
men i ett indraget läge ungefär 10 m högre än den
nivå där Litorinavallen skulle komma att utbildas.
Vid denna utgrävning påträffades nedsänkningar i
sanden med hårt packat material, precis som i Ros
arve, vilket öppnar upp för möjligheten att detta kan
vara vid kusten belägna hus. Lokalen har knutits till
den i närheten belägna Stora Bjärs-graven (Åhman

1989; Samuelsson & Ytterberg 2001). Graven har
daterats till 6878+/-130 f.Kr. (7970+/-80 BP) (Lindqvist & Possnert 1999) och sammanfaller alltså i tid
med huset i Rosarve. Detta talar för en samtidighet mellan huset i Rosarve och husen i Sudergårds
I. Som jämförelse kan också nämnas att hus med
försänkt golvyta framför allt har kunnat knytas
till perioden 8500-7000 BP i Västsverige (Hernek
2005:82). I Sudergårds I påträffades vad som, enligt
min bedömning, kan vara lämningar efter ett, möjligen två, hus, om än betydligt mindre än det i Ros
arve. En minst 3 x 4 m stor nedsänkning i sanden
påträffades, fylld med hårt packat material innehållande en ansamling kalksten, spridd skärvsten,
troliga stolphål samt två delvis överlappande härdar.
I härdarna påträffades slagen flinta, stora mängder
snäck- och musselskal samt några få ben och bredvid
den ena härden återfanns en grovt slagen mejsel med
slipad egg. Precis som i Rosarve verkade byggnaden ha brunnit. Direkt utanför huset hittades slagen flinta och sälben, bl.a. vad som beskrevs som ett
sälskelett. Direkt öster därom fanns ett tunt ovalt
till rektangulärt lager av samma hårt packade karaktär som möjligen kan vara resterna efter ytterligare ett mindre hus (Hammar 1979).
Utifrån detta är det möjligt att öborna bott i
större hus i inlandet och i flera, mindre hus vid kusten. Troligtvis är det samma grupper av människor
som utmed vattendragen tagit sig mellan och därmed vistats både vid kusten och i inlandet. Något
som knyter inlandet och kusten samman är sälbenen. Vid en genomgång av ett urval sälben från de
djupaste lagren i Stora Förvar kunde Anita Knape
och Per Ericson (1988) konstatera att det fanns ett
kraftigt underskott av ben som normalt lämnas
kvar i skinnen, d.v.s. falanger. Samtidigt är de enda
ben som kunde bedömas närmare från Rosarve just
falanger från säl (Manneke & Wennersten 1999).
Troligtvis har öborna jagat och slaktat sälarna vid
kusten och sedan tagit med sig i alla fall sälskinn
till inlandet.
Om Sudergårds I kan förstås som en representativ plats torde boplatserna vid kusten ha legat vända
mot havet, men i ett i förhållande till kustlinjen indraget läge. Fler platser av detta slag kan eventuellt
gömma sig i det redan kända materialet. Lämningar
som ligger vid eller ovanför den plats där Litorinavallen utbildades, eller t.o.m. ovanför Ancylusvallen,
har påträffats på flera platser, t.ex. vid Stora Homa,
Snoder och Skoge (Nihlén 1927; Österholm 1989). I
Stora Homa påträffades dessutom ett liknande fynd-
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material. Förutom lite skärvsten och enstaka spridda
kolbitar hittades en bit slagen flinta, ett fåtal brända
ben samt en fragmenterad trindyxa (Löthman 1975).
Förvisso framkom också en keramikskärva, vilket
tyder på en neolitisk närvaro. Detta behöver dock
inte betyda att en mesolitisk datering helt behöver
uteslutas. Som jämförelse kan Visborgs Kungsladugård nämnas, där två små keramikskärvor ingick i
fyndmaterialet, men där alla hittills erhållna dateringar ändå fallit i mesolitikum (Lithberg 1914:68;
Lindqvist & Possnert 1997:39). De äldsta fynden
inom inlandslokalen Mölner har också en liknande
karaktär som fynden inom boplatserna. Förutom
härdar och kol har endast slagen flinta och bergart
påträffats (Österholm 1989:80). Det är märkbart att
materialet från de två lokalerna med kända hus är
förhållandevis ensartat, med fynd av endast slagen
flinta, ben och mollusker samt varsitt stenredskap.
Platser med ett dylikt material, med fynd av t.ex.
slagen flinta eller platser med lösfynd av en enstaka
yxa kan alltså vara lokaler med ännu oupptäckta
huslämningar.
Det ska påpekas att de enda lokalerna med idag
kända hus har påträffats inom samma del av Gotland och att de dessutom verkar vara samtida, om nu
Sudergårds I har hört ihop med graven i Stora Bjärs.
I hur hög grad Rosarve och Sudergårds I speglar bebyggelsen på hela Gotland under hela mesolitikum
är svårt att avgöra. Mycket talar för att stora förändringar skedde i och med att Litorinahavet nådde sitt
maximum. Min övergripande slutsats i dagsläget är
emellertid att öborna under mesolitikum vistades,
och bodde, både vid kusten och i det inre av ön.

Ett Gotland utan vita fläckar
Men var vistades de? Vilka bygder kom under
loppet av mesolitikum att växa fram? Fanns
det två huvudbygder eller ett flertal i huvudsak
kustanknutna resursområden? Min avsikt med
detta avsnitt är att presentera en ny överblick över
Gotlands mesolitikum (fig. 4.2 och 4.3). Denna
överblick kommer längre fram att ställas i relation till neolitikum och är därför en förutsättning
för att kunna diskutera kontinuitet och förändring över tid på en detaljerad nivå. Jag har inkluderat både fasta fornlämningar och lösfynd som
lika viktiga belägg för dåtida närvaro i landskapet. Som mesolitiska lösfynd har jag inkluderat
trindyxor, limhamnsyxor, lihultsyxor och skiv
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yxor. Bland fasta fornlämningar har jag i regel
valt att inkludera lokaler med en eller flera av
nämnda yxtyper representerade, lokaler från vilka
14
C-dateringar till mesolitikum erhållits och/eller
lokaler inom vilka en påverkan av havet föreligger
på en nivå där endast den andra litorinatransgressionen kan ha varit aktuell. Även min sammanställning är emellertid behäftad med källkritiska
problem. En del både fasta fornlämningar och
lösfynd som jag har valt att inkludera kan vara
neolitiska, framför allt med tanke på trindyxans
tidställning. Om så är fallet torde det dock inte
påverka helhetsbilden i alltför stor utsträckning.
Risken att mesolitiskt material inte inkluderats i
min sammanställning är betydligt större. Jag har
vid min kartering uteslutit alla lösfynd där det
inte finns närmare information än i vilken socken
de påträffats. Det finns också lokaler som tidigare
pekats ut som mesolitiska, men som jag har valt
att utesluta p.g.a. t.ex. nya dateringar, fyndmaterialets karaktär och/eller bristen på registrerat
och rapporterat källmaterial. Trindyxor funna i,
eller mesolitiska dateringar erhållna från, säkert
neolitiska anläggningar, även om de ibland möjligen kan representera en äldre fas, liksom trindyxor med fyrsidigt tvärsnitt, har jag också uteslutit.
Det finns som nämnts även ett mycket stort antal
stenyxor i arkivmaterialen som inte definierats
mer ingående. De är endast registrerade som stenyxor, utan närmare beskrivning. För att t.ex. skilja ut mesolitiska slagna och slipade yxor och för
att kunna skilja eventuella yxämnen, förarbeten
och sönderslagna yxor från t.ex. lihultsyxor, skulle en reell genomgång av materialet behöva göras.
Detta utgör ett problem framför allt avseende lösfyndsmaterialet från 1912 och framåt. Det äldre
materialet har studerats av Lithberg. Att jag således har utgått ifrån och gjort mina bedömningar
utifrån arkivmaterial, närmare bestämt Fornminnesregistret (FMIS), Historiska muséets samlingar (SHM), Gotlands Fornsals samlingar (GF) och
Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) är alltså
ett problem. Från tiden efter 1912 är det egentligen framför allt trindyxor jag kunnat fånga upp.
Ytterligare ett problem som är förknippat med att
jag har haft arkivmaterialet som utgångspunkt är
att de potentiella våtmarksfynd jag i det följande
kommer att nämna har urskilts enbart utifrån
nedtecknande uppgifter om fyndomständigheter.
En reell genomgång av materialet, med en studie
av t.ex. patinering (jfr von Hackwitz & Lindström
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Figur 4.2. Kartering av mesolitiska fasta fornläm
ningar (numrerade) och lösfynd (se fig. 4.3). De
fasta fornlämningarna är:
1: Norrbys (Hall 116)
2: Västös (Hall 107)
3: Hägvards (Hall 108)
4: Strå (Bunge 29)
5: Gisslause (Lärbro 413)
6: Lickershamn (Stenkyrka 20)
7: Sudergårds I (Stenkyrka 131:2)
8: Stora Bjärs (Stenkyrka 30:2)
9: Rosarve (Tingstäde 167)
10: Kambs (Lummelunda 81)
11: Visborgs Kungsladugård (Visby 86)
12: Vibble (Västerhejde 98)
13: Stora Homa (Stenkumla 152)
14: Simunde I (Hörsne 164)
15: Simunde II (Hörsne 57)
16: Nygårds (Vallstena 202)
17: Svalings (Gothem 202)
18: Medebys II (Vallstena 156)
19: Sudergårde (Hörsne 133)
20: Stora Mörby (Hörsne 142)
21: Nasume (Tofta 82, 98)
22: Kroks (Tofta 81, 129)
23: Krokstäde (Tofta 83, 121)
24: Mölner (Väte 22, 79)
25: Stora Förvar (Eksta 138)
26: Jakobs (Eksta 253)
27: Snoder (Silte 33)
28: Gläves (Burs 204)
29: Gannor (Lau 142)
30: Skoge (Sundre 17).
Sammanställningen utfördes 2004.
Grundkartan är hämtad ur Lithberg 1914.
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Socken

Gård

Referens

Trindyxor

Socken

Gård

Referens

Halla

Hallegårde

SHM 18829

Hangvar

Häftings

GF C3348-50

Hangvar

Ire

Lithberg 1914

Hangvar

Kyrkebys

GF C9010

Hangvar

Lunds

SHM 18193:1

Havdhem

Kvinnegårde

SHM 14744:1

Havdhem

Kälder

Lithberg 1914

Havdhem

Rosarve

Lithberg 1914

Hejdeby

Bolarve

Lithberg 1914

Hejdeby

Råby

Lithberg 1914

Hejdeby

Suderbys

SHM 17258a

Hejnum

Lilla Kyrkebys

GF C9013

Hejnum

Riddare

RAÄ 108, RAÄ 199

Hemse

Ocksarve

RAÄ 78

Hemse

Tjängdarve

RAÄ 97

Hörsne

Anderse

RAÄ 109

Hörsne

Dibjärs

ATA

Hörsne

Hallgårds

RAÄ 110

Hörsne

Nederbjers

RAÄ 107, SHM 8899, Lithberg 1914

Hörsne

Nybjärs

RAÄ 144

Hörsne

Prästgården

RAÄ 128

Hörsne

Snauvalds

RAÄ 139

Kräklingbo

Stenstugu

Lithberg 1914

Källunge

Gannarve

GF C3480

Källunge

Kullingbos

RAÄ 45, Lithberg 1914

Lau

Bönde

GF C9007

Levide

Bringsarve

RAÄ 83

Levide

Pejnarve

GF C4136

Linde

Kauparve

GF C7748:1

Linde

Smiss

RAÄ 64

Lokrume

Grausne

GF C7825

Lokrume

Hammars

Lithberg 1914

Lokrume

Lauks

Lithberg 1914

Lokrume

Stora Mörby

GF C8841

Lokrume

Tomase

Lithberg 1914

Lummelunda

Kambs

RAÄ 82

Lummelunda

Kanalen

ATA

Lummelunda

Kinner

ATA dnr 4204/1934,
GF C7759, GF C7846

Alskog

Bote

RAÄ 107

Ardre

Petsarve

Lithberg 1914

Atlingbo

Myrände

Lithberg 1914

Barlingbo

Lillåkra

Lithberg 1914

Barlingbo

Massarve

Lithberg 1914

Barlingbo

Stave

SHM 13254, Lithberg 1914

Björke

Norrgårde

SHM 10234, Lithberg 1914

Bro

Stenstugu

Lithberg 1914

Bro

Tors

Lithberg 1914

Bro

Åby

SHM 15243

Burs

Ganne

GF C8543

Burs

Sigdes

RAÄ 108, 107

Buttle

Velinge

GF C2653

Dalhem

Anderbåtels

SHM 11373, Lithberg 1914

Dalhem

Busarve

Lithberg 1914

Dalhem

Dune

Lithberg 1914

Dalhem

Hallfose

GF C2998, Lithberg 1914

Dalhem

Harstäde

RAÄ 88

Dalhem

Nygårds

Lithberg 1914

Dalhem

Näsungs

Lithberg 1914

Ekeby

Ardags

GF C8825, GF C8871

Ekeby

Lindarve

ATA dnr 4988/1927

Ekeby

Röstäde

GF C3475-76, Lithberg 1914

Eksta

Stora Karlsö

SHM 8343:1

Endre

Fjälls

SHM 15188

Endre

Hanes

RAÄ 86

Endre

Hulte

Lithberg 1914

Endre

Kvie

RAÄ 89, 91

Endre

Prästgården

RAÄ 93

Eskelhem

Bringsarve

SHM 10174:10, Lithberg 1914

Eskelhem

Simonarve

GF C9954

Eskelhem

Övide

RAÄ 77

Etelhem

Hageby

RAÄ 38

Etelhem

Tänglings

RAÄ 63

Fardhem

Brogards

Lithberg 1914

Fardhem

Nederburge

RAÄ 68

Fleringe

Hau

Lithberg 1914

Fole

Hellvigs

Lithberg 1914

Lummelunda

Tjauls

SHM 14651:1, GF C9358

Fole

Ryftes

Lithberg 1914

Lummelunda

Överstekvarn

RAÄ 103

Follingbo

Lilla Vede

SHM 10796, SHM 13365, Lithberg
1914

Lye

Bosarve

GF C3481

Lye

Lyrungs

Lithberg 1914

Lye

Smiss

Lithberg 1914

Lärbro

Glästäde

RAÄ 438:2, RAÄ 438:4

Lärbro

Hägvide

ATA dnr 1648/1935

Lärbro

Kauparve

RAÄ 478

Lärbro

Kyrkan

Lithberg 1914

Lärbro

Källstäde

GF C8547

Lärbro

Nors

SHM 15145:7,
Lithberg 1914

Follingbo
Fröjel
Fröjel
Gammelgarn
Ganthem
Ganthem
Garde

Rosendal
Mulde
Robsarve
Haugstajns
Gardese/Uppgardar
Norrbys
Bjärges

SHM 15419
Lithberg 1914
Lithberg 1914
Lithberg 1914
Lithberg 1914
SHM 13755, Lithberg 1914
RAÄ 122

Gothem

Fjärdinge

SHM 13759, Lithberg 1914

Gothem

Spännarve

Lithberg 1914

Lärbro

Pavals

GF C4011-12

Grötlingbo

Roes

RAÄ 193

Lärbro

Skuttlings

RAÄ 262:1-4, RAÄ 468:7

Hablingbo

Stora Domerarve

RAÄ 112, ATA

Martebo

Binge

RAÄ 96

Hall

Annexen

GF C9339:2-3, Lithberg 1914

Martebo

Myre

SHM 11713, Lithberg 1914
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Socken

Gård

Referens

Socken

Gård

Referens

Martebo

Pajse

GF C3316

Träkumla

Tjängdarve

SHM 16178

Martebo

Rums

SHM 25177:B28 & 30

Vallstena

Allkvie

Lithberg 1914

Martebo

Snaldarve

GF C8071

Vallstena

Bjärge

Lithberg 1914

Martebo

Stora Myre

RAÄ 65

Vallstena

Bjärs

Mästerby

Ajmunds

GF C8609, Lithberg 1914

RAÄ 214, SHM 9962, SHM
10464, Lithberg 1914

Mästerby

Hage

GF C8827

Vallstena

Gudings

GF C3719, Lithberg 1914

Mästerby

Sallmunds

GF C8826

Vallstena

Grinds

När

Hemmor

Nihlén 1927

SHM 10466, 15798, 15950,
15999, 16067, 16260, 16393, GF
C8034, 8644, 8760

Näs

Gullrum

Lithberg 1914

Vallstena

Hägvalds

GF C2606-07, Lithberg 1914

Vallstena

Kyrkan

RAÄ 211, GF C9113,
GF C9118

Othem

Othemars

GF C7760

Roma

Lövsta

Lithberg 1914

Vallstena

Rå

Lithberg 1914

Roma

Roma Kungsgård

Lithberg 1914

Vallstena

Slumre

SHM 9968, Lithberg 1914

Rone

Burge

SHM 19333

Vallstena

Uppgarde

Lithberg 1914

Rone

Gullgårde

ATA dnr 171/1930

Vallstena

Vallstenarum

Lithberg 1914

Rone

Ronehamn

Lithberg 1914

Vamlingbo

Gervalds

GF C9096, Lithberg 1914

Rone

Smissarve

RAÄ 170

Visby

Länna

Lithberg 1914

Rute

Risungs

RAÄ 110, GF C11445:2, Lithberg 1914

Visby

Skrubbstomt

SHM 10807, Lithberg 1914

Rute

Valle

GF C11445:1

Visby

Visby, Lasarettsgården

Lithberg 1914

Sanda

Bjästavs

GF C9919

Visby

Visby, Specksrum

GF C1894, Lithberg 1914

Sanda

Stenhuse

GF C2903

Väskinde

Mickelgårds

Lithberg 1914

Silte

Smissarve

RAÄ 57

Väskinde

Vis

Lithberg 1914

Sjonhem

Petsarve

GF C3477-78

Väskinde

Väskinds

GF C4383-84

Stenkumla

Home

Lithberg 1914:144

Västerhejde

Fridtorp

Stenkumla

Kviungs

GF C8419

RAÄ 33, GF C7758, Lithberg
1914, Nihlén 1927

Stenkumla

Martille

GF C8811

Västerhejde

Hunnelund

RAÄ 89

Västerhejde

Sjötorp, Vibble

SHM 12776, Lithberg 1914

Väte

Juves

GF C4168

Väte

Västerväte

Lithberg 1914

Öja

Boppenarve

GF C3791

Östergarn

Katthammarsvik

Lithberg 1914

Stenkumla

Suderbys

Lithberg 1914

Stenkyrka

Ekebys

Lithberg 1914

Stenkyrka

Hälge

Lithberg 1914

Stenkyrka
Stenkyrka

Kyrkan
Moos

ATA dnr 157/1928
ATA dnr 1647/1935, GF C2921, GF C8918

Limhamnsyxor

Stenkyrka

Niome

Lithberg 1914

Stenkyrka

Roshage

Lithberg 1914

Endre

Stora Endregården

RAÄ 92

Stenkyrka

Sorby

SHM 15114

Eskelhem

Rosenbys

Lithberg 1914

Stenkyrka

Stenstugu

Lithberg 1914

Etelhem

Tänglings

RAÄ 63

Stenkyrka

Stora Bjärs

RAÄ 127, GF C3634

Gammelgarn

Haugstajns

Lithberg 1914

Stånga

Maldes

RAÄ 99

Kräklingbo

Stenstugu

SHM 24361

Stånga

Tjängvide

RAÄ 93

Lummelunda

Grottan

RAÄ 101

Sundre

Skoge

RAÄ 113, Mascher 1985

Lärbro

Nors

Lithberg 1914

Sundre

Vännes

GF C3479, Mascher 1985

Lärbro

Sudervange

Lithberg 1914

Tingstäde

Bryor

SHM 18626

Sundre

Västergårde

RAÄ 110

SHM 8418, SHM 14778, Lithberg 1914

Vallstena

Bjärge

Lithberg 1914

Lithberg 1914

Vallstena

Hägvalds

Lithberg 1914

Vallstena

Rå

Lithberg 1914

Fide

Odvalds

RAÄ 3

Sanda

Övide

Lithberg 1914

Däpps

RAÄ 173

Tingstäde
Tingstäde

Myrvälder
Träskvälder

Tofta

Gnisvärd

Lithberg 1914

Tofta

Kroks

GF C8824

Tofta

Krokstäde

Lithberg 1914

Tofta

Sallmunds

SHM 15151, SHM 15375, SHM 15800

Tofta

Smågårde

SHM 15806

Träkumla

Gottskalks

GF C8942:4-5

Skivyxa

Träkumla

Kue

Lithberg 1914

Fröjel

Lihultsyxor

Figur 4.3. Tabell över de i figur 4.2 karterade lösfynden. Alla i arkivmaterial eller litteratur typbestämda lösfynd har karterats, med undantag
av fynd där en misstanke finns om att antingen föremålet i sig kan ha tillverkats, eller deponeringen av det kan ha skett, under yngre perioder.
Även andra lösfynd har uteslutits, dels fynd som påträffats i våtmarker (p.g.a. generellt stor osäkerhet kring exakt fyndplats), dels fynd vars läge
inte är närmare känt än till en socken alternativt till ön som helhet. Detta medför att det är lösfynd med exakt känt fyndläge (vilket då markerats
ut) och lösfynd som kan knytas till en specifik gård (gårdens läge har markerats), vilka karterats och sedan inkluderats i tabellen.
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2004), skulle i detta hänseende kunna bidra med
viktig ny information.
Norra Gotland
De äldsta kända lokalerna på det gotländska fastlandet (Kambs, Stora Bjärs och Rosarve samt troligen Sudergårds I) med dateringar från ca 6900 f.Kr.
(Arwidsson 1949, 1979; L. Larsson 1982; Åhman
1989; Manneke & Wennersten 1999; Lindqvist &
Possnert 1999), är alla belägna på norra Gotland.
De av den andra litorinatransgressionen överlagrade lokalerna Gisslause och Strå, som daterats till
århundradena före 6000 f.Kr. (Seving 1986; Lindqvist & Possnert 1997:39), återfinns också här.
Sammantaget medför det att norra Gotland är den
del av ön där flest lokaler från de äldre delarna av
mesolitikum påträffats. I området finns emellertid
även fasta fornlämningar från yngre delar av mesolitikum och hit hör framför allt yxplatserna Norrbys,
Kambs, Västös och Lickershamn (t.ex. Lithberg
1914; Nihlén 1927; Arwidsson 1949; Österholm
1989). Den enda av yxplatserna som 14C-daterats
är Norrbys, till 5250-5050 f.Kr. (Lindqvist & Possnert 1997:39), men den mycket stora mängden
yxor, läget ovanför, på och nedanför Litorinavallen,
förekomsten av svallat material samt av trindyxor,
lihults- och limhamnsyxor (Nihlén 1927:27-35), indikerar sammantaget att platsen troligen var i bruk
från litorinamaximum till mesolitikums slut. Med
tanke på de många lösfunna mesolitiska yxor som
hittats vid Skuttlings gård i Lärbro sn nära Takstensmyren, finns sannolikt en yxplats även där. En
plats som bör höra hemma i tiden strax efter Litorinamaximum är Hägvards i Hall sn, där sälben och
slagen flinta hittats i ett lager som sträckte sig genom flera skikt av klappersten (Äijä 1976). En sent
mesolitisk datering, till ca 4100 f.Kr., har också erhållits från denna del av ön, nämligen från Rosarve
(Manneke & Wennersten 1999).
Inga mesolitiska platser är kända från Hejnum kallgate, Hejnum hällar, Filehajdar eller Forsviden och inte
heller från Elinghems myrs och Tingstäde träsks östra
stränder, vilket verkligen ger detta vidsträckta hällmarksområde karaktären av en gränstrakt. De enda
fynd som möjligen kan komma från gränsområdet är
en trindyxa från Othemars gård och en limhamnsyxa
funnen i Othems sn (Lithberg 1914; SHM 12892). Att
döma av dessa fynd är det möjligt att öborna tog vägen
förbi Tingstäde träsks nordsida via Othemars när de i
det inre av ön ville passera denna gränstrakt för att på
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så vis färdas mellan den sydvästra och nordöstra delen
av norra Gotland.
Nordöst om gränsområdet är de mesolitiska lokalerna framför allt koncentrerade till kusten, även
om en del platser kan ha etablerats eller med tiden,
p.g.a. strandförskjutningen, ha hamnat vid vattendrag, sjöar och myrar inåt land. Norrbys kom t.ex.
med tiden att förlora det direkt havsbundna läge som
platsen hade då den först togs i bruk. Människorna
tycks också i viss utsträckning ha följt vattendragen från Kyrkbysviken in till Hallhalvöns inre delar.
Som helhet förefaller emellertid platserna i området
ha haft en stark kustanknytning. De återfinns i den
innersta delen av den nordliga viken på Hallhalvön,
utmed den stora Kyrkbysvikens norra och innersta
delar och i anslutning till havsvikar på den nordöstligaste delen, samt sydsidan, av Ruteön. Den allra
största koncentrationen av platser finns däremot i
trakten kring Lärbrosundet där lokalerna återfinns
utmed sundets båda stränder, invid Takstensmyren,
invid Kyrkbysvikens sydligaste delar samt intill den
lilla väster om och parallellt med sundet liggande
havsviken. Vid denna sistnämnda vik låg Gisslause.
Norr om Gisslause fanns en liten sjö eller myr som
under litorinamaximum var en del av havet och intill denna har flera lösfynd hittats. En trindyxa har
också påträffats i den numera utdikade myren.
Sydväst om gränstrakten var situationen en helt
annan. Här ligger majoriteten av de mesolitiska
platserna istället i inlandet. Endast vid Lickershamnsviken finns flera mesolitiska lokaler: Stora
Bjärs-graven, Sudergårds I och den närmare kusten
belägna yxplatsen Lickershamn. Därutöver har en
limhamnsyxa hittats i Grottan vid Överstekvarn och
en trindyxa är känd från Lummelunds bruk. Lösfynd av trindyxor har också påträffats i Ire (Nihlén
1927:74). Då öppningarna ut till havet, genom den i
denna region branta kustklinten, var få är det troligt
att överlagrade mesolitiska lokaler kan ligga oupptäckta där. Att de tillgängliga kustpartierna där
klinten vek av inåt land, förutom vid Lickershamn,
även var små och branta och därmed starkt utsatta
för vind och vågor, kan vara en bidragande orsak till
de få kända platserna. I inlandet är däremot lokalerna talrika där de ligger tätt utspridda i trakterna
runt hela Martebo myr, utmed Elinghems myrs och
Tingstäde träsks västsidor samt kring Stormyrens
nordspets. Fynd har också påträffats i Martebo myr.
De stora sjöarna och myrmarkerna förefaller inom
denna region ha varit mycket betydelsefulla. Det
finns emellertid också enstaka platser utmed vatten-
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drag, men inget tyder på ett intensivt utnyttjade av
färdvägar mellan norra och mellersta Gotland. Vattendrag med kända lokaler invid sig ledde istället
till kusten, till närmaste sjö eller myrmark alternativt mellan områdets stora sjöar och myrmarker. Ett
flertal mesolitiska platser är också kända från kommunikativa knutpunkter som Riddare, men framför
allt från trakterna kring Stenkyrka kyrka och Ringvide söder om Lickershamn.
Mellersta Gotland
De äldsta kända lokalerna på mellersta Gotland
(Mölner, Svalings och Visborgs Kungsladugård)
är närmare 1000 år yngre än de äldsta lokalerna
på norra Gotland. De verkar av 14C-dateringar att
döma ha använts ungefär samtidigt ca 6000-5500
f.Kr. (Österholm 1989:82; Lindqvist & Possnert
1997:39). Möjligen finns ytterligare en med dem
samtida lokal vid Fjärdingebro. Denna lokal är belägen på andra sidan Linaviken från Svalings sett. Precis som i Svalings kunde även vid Fjärdingebro ett
mörkt skikt överlagrat av litorinagrus iakttas. Några fynd hittades emellertid inte (Lithberg 1914:77).
En 14C-datering till 5467+/-130 f.Kr. från en tidigneolitisk anläggning i Gräne indikerar möjligen en
äldre närvaro även där (Österholm 1989:82). Från
senare delar av mesolitikum finns på mellersta Gotland en hel del yxplatser och till de mest kända hör
lokalerna i Tofta: Nasume, Kroks och Krokstäde
(t.ex. Nihlén 1927; Österholm 1989). Deras läge i
landskapet, som högst ett par meter lägre än Litorinavallen, talar för att de tagits i bruk något senare än deras närmaste motsvarighet, Norrbys, på
norra Gotland. Detsamma gäller flera av de på ännu
lägre nivå belägna yxplatserna invid Linaviken (t.ex.
Nihlén 1927). Den lägsta nivå yxplatserna ligger på
verkar emellertid ha uppnåtts redan kring eller strax
efter 5000 f.Kr. (se kap. 3), men fyndmaterialet från
platserna indikerar att de troligtvis användes ända
till mesolitikums slut. En 14C-datering till ca 4150
f.Kr. har dessutom erhållits från Nasume (Österholm 1989:144; Lindqvist & Possnert 1997:39). Ytterligare en sen datering finns, nämligen en datering
till ca 4400 f.Kr. från Mölner (Österholm 1989:82).
Inom mellersta Gotland finns mesolitiska lokaler i lika hög utsträckning både utmed kusten och
i inlandet. Den största skillnaden uppträder istället
mellan områdets norra och södra del, då de allra flesta lokaler har påträffats norr om öns mellersta stråk
av kalkstensberggrund. Längst söderut, inom de

högsta, mest kuperade områdena norr och nordöst
om Lojstahajd, finns inte en enda känd plats. Detta
understryker denna trakts karaktär som gränsområde redan under mesolitikum. Inte heller inom
de lägre liggande och myrmarkstätare områdena i
norra delen av kalkstensstråket är mer än några enstaka platser kända, från såväl inlandet som kusten.
Inte en enda lokal är t.ex. känd från hela den långa
kuststräckan mellan Linaviken i norr och udden vid
Stenstugu i söder. I stark kontrast till detta finns
den, på hela Gotland, största koncentrationen av mesolitiska lokaler i just Linaviksområdet med en, som
redan Lithberg belyste, fortsatt förtätning av platser utmed Gothems- och Dalhemsåns förgreningar
till sjöarna och myrmarkerna samt berggrundsskiftena inåt land. Sammantaget förstärker detta bilden
av att öborna snarare än att röra sig utmed kusten
tog sig mellan kust och inland. En likadan bild ger
platserna i den sydvästra delen av märgelstensdalen
där de från kusten följer vattendragen inåt land till
berggrundsskiftet vid t.ex. Mölner och fram till
Stormyr. Fyndplatsernas koppling till vattendragen
är tydlig och dessutom har områdets potentiella våtmarksfynd uteslutande påträffats i vattendrag.
Lokalerna utmed märgelstensdalens vattensystem sträcker sig emellertid inte tillräckligt långt
för att knyta samman de östra och västra områdena,
utan istället finns ett stort tomt område i den norra
delen av märgelstensdalens västra hälft. Den företeelse som istället binder samman den östra och västra
delen av mellersta Gotland är det nordliga berggrundsskiftet utmed vilket lokaler har påträffats
hela vägen från Linaviksområdet i öster till Tofta i
väster. I kustområdet vid Tofta finns också områdets
andra kraftiga koncentration av lokaler med framför
allt de tre tätt intill varandra liggande yxplatserna
Nasume, Kroks och Krokstäde, där exceptionella
mängder yxor påträffats. Norrut finns också en förtätning av lokaler, framför allt inom de på myrar
fattiga markerna ovanför kustklinten i trakten från
Visby till Fridtorp. Mellan Visby/Fridtorpområdet
och Tofta verkar det dessutom ha funnits en inlandsförbindelse att döma av det pärlband av lokaler som
finns dem emellan utmed en nord-sydligt gående
sträckning.
Södra Gotland
Även från södra Gotland är lokaler som säkert kunnat dateras både till tiden före och efter litorinamaximum kända. Utmärkande är att öns allra äldsta
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dateringar kommer härifrån, närmare bestämt från
grottan Stora Förvar på Stora Karlsö. De äldsta lagren i grottan har daterats till ca 7400-6200 f.Kr.
Därefter följde ett långt uppehåll då Stora Förvar
tycks ha legat helt övergiven, för att först i sent mesolitikum, ca 4300 f.Kr., åter ha tagits i bruk (Lindqvist & Possnert 1999). Till tidigt mesolitikum hör
sannolikt också en annan plats, nämligen Brunns.
Österholm förde den till gruppen av lokaler vilka
överlagrades i samband med den andra litorinatransgressionen. Dessvärre föreligger inga arkiv- eller rapportmaterial som kan styrka detta. Lokalen är inte
ens registrerad i FMIS, men ska ha varit belägen
inom den sydligaste delen av det gotländska fastlandet. Till tiden för litorinamaximum torde även
Snoder höra där svallade bitar slagen flinta påträffats i Litorinavallen (Lithberg 1914:76; Österholm
1989:159). Från tidigt mesolitikum kan eventuellt
även en plats som Skoge vara, vilken likt Sudergårds I ligger mellan Litorina- och Ancylusvallen
(Mascher 1985; Österholm 1989:175). Från sent mesolitikum finns sedan några yxplatser, framför allt
Jakobs, vilket är benämningen på de högre liggande
markerna vid Ajvide (Österholm 1989:85-125) samt
den på östkusten belägna lokalen Gläves (Hägerman
1991). Det finns däremot inte någon motsvarighet
inom denna del av ön till de enormt stora mängder
yxor som framkommit i Tofta och Norrbys. Ett sotigt och överlagrat lager, från en plats där lösfynd av
yxor och yxfragment påträffats, i Gannor på Laubackarön har daterats till ca 5000 f.Kr. (Österholm
1989:148; Hägerman 1991).
Även på södra Gotland ligger de högsta höjderna
i norr öde. Öborna verkar emellertid ha etablerat
en relation till det av rikliga mängder revkalksten
präglade området kring Lojstasjöarna och mesolitiska lokaler förekommer från denna trakt och söderut.
En viss förtätad spridning av lokaler finns i sluttningarna av det här relativt flacka berggrundsskiftet där de ligger utmed framför allt de vattendrag
som förband revkalkstensstråket i norr med de stora
sjöarna och myrmarkerna inom märgelstensdalen i
söder. Avseende den södra märgelstensdalen ligger
lokalerna här framför allt intill de största sjöarna
och myrarna i norr (Mästermyr, Stångmyr och Ronemyr) och utmed de vattendrag som rann till och
från dem. Ett fynd mellan Stångmyr och Ronemyr
indikerar att människorna möjligen kan ha utnyttjat
vattenvägar för att i norra delen av märgelstensdalen ta sig mellan öst- och västkust. Inget talar däremot för en koppling mellan de nordliga respektive
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sydliga delarna av märgelstensdalen. Inga platser
återfinns mellan Mästermyr och Alvmyr. Överlag
är lokalerna invid dalens sydligast belägna sjöar och
myrar få. Inom hela södra Gotland har ett par våtmarksfynd påträffats. En yxa ska ha hittats i den sjö
som en gång följde Lindebergets nordsida och en yxa
har påträffats i det som en gång var Långmyr på
Storsudret.
Kusten har på södra Gotland utnyttjats på ett
delvis annat sätt än inom resterande delar av ön.
Här finns ett pärlband av lokaler utmed större delen av kusten. Detta pärlband har sin början i höjd
med Lojstasjöarna i norr och följer sedan kusterna
söderut, utmed vilka lokalerna ligger såväl i vikar
och på uddar som utmed rakare kuststräckor. Detta
annorlunda och mer utbredda användande av kuststräckorna kan möjligen knytas till att vi här också
ser ett större nyttjande av de utmed kusten liggande
öarna. Lokaler är kända inte bara från Stora Karlsö i
väster, utan också från Laubackarön i öster och från
Storsudret längst i söder.
Bygder och gränstrakter
Det första som är märkbart med de mesolitiska platserna är deras förekomst över hela ön; de finns utmed kusten och i inlandet från Hallhalvön i norr till
Hoburgen i söder. Det finns också lokaler från tiden
både före och efter litorinamaximum inom alla delar
av ön. Även om störst antal säkra lokaler från den
allra första tiden ligger inom den sydvästra delen av
norra Gotland, finns redan från århundradena innan
litorinamaximum kända lokaler inom allt från öns
nordöstra ände vid Strå till det dåtida gotländska
fastlandets sydspets vid Brunns, från Stora Karlsö i
väst till Svalings i öst. Att öborna också under tidigt
mesolitikum vistades i inlandet vittnar lokaler som
Rosarve, Kambs och Mölner om. Redan tidigt verkar människorna ha skaffat sig kunnande om hela
ön för att sedan etablera sig på väl valda platser både
vid kusten och i inlandet; en etablering som på ett
övergripande plan under mesolitikums lopp snarare
kom att förtätas än förändras.
Det var således inget okänt land som människorna långsamt, bit för bit, kom att ta sig in i för att på
så vis sudda ut sedan tidigare vita fläckar från kartan. Den skillnad som finns mellan områden med
och utan kända mesolitiska lokaler speglar sannolikt
inte en dåtida skillnad mellan områden människor
nått fram till och områden som ännu låg orörda och
oupptäckta. Redan i ett relativt tidigt skede torde
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de ha utforskat ön och skapat sig en bild av dess
olika egenskaper och förutsättningar, för att sedan
utifrån denna kunskap ha format sina liv i regionen.
Carl Persson (2012) har i sin doktorsavhandling argumenterat för att människor under tidigt mesolitikum levde ett liv präglat av mycket stor rörlighet.
Ett dylikt livsmönster torde vara grunden för både
att människor tog sig ut till Gotland och för att de
relativt snabbt kom att skaffa sig kunskap och kännedom om ön som helhet. En annan forskare som
har bidragit med viktiga pusselbitar för att förstå tidiga pionjärbefolkningar är Ingela Bergman i hennes
arbeten om norra Norrlands inland. Bergman har argumenterat för det troliga i att de tidiga pionjärerna
hade en animistisk världsbild där naturen sågs som
besjälad och som befolkad av högre makter. Därmed
fanns det inte någon motsättning mellan människan
och naturen och det fanns inga obebodda landskap.
Nya landskap utgjorde således inget okänt utan var
en förlängning av det redan kända. Bergman har
framhållit denna världsbild som förutsättningen för,
och orsaken till, att tidiga pionjärer snabbt etablerade sig i nya landskap (Bergman 2006).
Bergman har också betonat behovet av att i ett
nytt område tillägna sig landskapet. Mentala kartor
över boplatser, färdvägar, fiskeplatser, stenbrott o.s.v.
behövde upprättas. Olika element och platser i landskapet behövde namnges och sociala förhållanden
och nätverk behövde förankras i gemensamma referenssystem. Landskapet behövde integreras och bli
en del av människornas värld, något som var en del
av kolonisationsprocessen (Bergman 2006). Ingrid
Fuglestvedt har fört en liknande diskussion. I hennes arbete om sydvästra Norge menade hon att de
tidiga pionjärerna var öppna inför världen. De hade
en livsvärld som aldrig var knuten till någon specifik plats utan som var möjlig att skapa när som helst,
var som helst (Fuglestvedt 2009:269ff, 380f). De
som tog sig till ett nytt område hade inledningsvis
egna subjektiva upplevelser av det nya landskapet,
det var som Fuglestvedt skriver ett landskap utan
historia. Att ta sig till en ny trakt kom emellertid
att leda till att en ny och okänd värld introduceras i
deras redan existerande livsvärld, vilket startade en
förändringsprocess. Denna process skulle leda till
att kollektivt accepterad och delad kunskap om den
nya världen växte fram, vilket i sin tur resulterade
i att landskapet på sikt internaliserades i männi
skors livsvärld. Det kunde ta tid innan människorna
nådde fram till en sådan gemensamt accepterad syn
giltig för alla medlemmar i samhället, men när de

gjorde det var landskapet inte längre okänt och pionjärfasen var över (Fuglestvedt 2009:324f). En dylik process torde även ha ägt rum på Gotland där
människorna gick från att identifiera sig med naturen i stort till att börja ta till sig och knyta an till
det specifika gotländska landskapet. Det är i ljuset
av detta jag skulle vilja begripliggöra framväxandet
av såväl gränstrakter som olika bygder inom ön under mesolitikum.
Österholm (1989) menade att människorna redan under mesolitikum etablerade jämnt utspridda
resursområden med helt tomma buffertzoner emellan; zoner som de under lång tid skulle komma att
upprätthålla av framför allt socioekonomiska orsaker. 13 av dessa områden låg utspridda utmed kusten, medan ett i sin helhet låg i det inre av ön (fig.
4.1). Min genomgång ger dock inget stöd för denna
idé. Jag håller förvisso med om att de mesolitiska lokalerna tillsammans formar mer eller mindre tydligt
urskiljbara koncentrationer omgivna av helt, eller i
det närmaste helt, tomma områden. Det är emellertid, som jag ser det, inga 14 tydligt urskiljbara
områden som utkristalliserar sig och det finns definitivt fler koncentrationer i det inre av ön än endast
en. Dessutom har alla inlandslokaler i någon mån en
möjlig förbindelse med kusten via sjöar, myrmarker
och/eller vattendrag. Gällande de koncentrationer
som ansluter till kusten är det i sin tur inte alla som
legat direkt kustbundet. Koncentrationerna är inte
heller av samma storlek och framför allt så ligger de
inte på samma avstånd från varandra. Istället för att
ha anpassat sig efter socioekonomiska förhållanden,
är det min uppfattning att människorna formade
sina liv på ön i stark relation till det omgivande
landskapet.
Det min genomgång visar är att de buffertzoner
eller gränstrakter som kan urskiljas i hög utsträckning sammanfaller med speciella naturmiljöer, inte
minst med höga terrängavsnitt och sammanhängande hällmarksområden. Högre partiers funktion
som vattendelare verkar också ha varit betydelsefull. Den med avseende på yta största gränstrakten
sammanfaller med de höga, karga trakterna kring
Lojstahajd, varifrån inga lokaler är kända. På samma
sätt delar ett sammanhängande hällmarksområde,
där ytterst få fynd har gjorts, norra Gotland i två
områden. Även norra och mellersta Gotland skildes
åt av högre fyndtomma trakter.
Inte bara de tomma områdena sammanfaller
med särskilda naturmiljöer, utan även koncentrationerna av platser kan knytas till särskilda land-
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skapselement. Det på mesolitiska lokaler rikaste
området sammanfaller t.ex. i det närmaste helt med
Gothemsåns avvattningssystem från Linaviken till
det inre av ön. Ett annat område följer den nordliga
märgelstensdalens sydvästra vattensystem. Ett kluster av lokaler är knutet till Lärbosundet, ett annat
till sluttningarna i Tofta som utgjorde en gränszon
mellan den branta kusten i norr och den flacka i
söder. Lokaler följer i flera fall berggrundsskiftena,
t.ex. utmed den norra märgelstensdalens nordliga
skifte samt i trakten från revkalkstensstråket med
Lojstasjöarna ner till den södra märgelstensdalen.
Ett stort område med en riklig mängd lokaler kan
också urskiljas i Martebo/Tingstädeområdet, d.v.s.
i anslutning till de stora sjöarna och myrmarkerna
inom den sydvästra delen av norra Gotland. Överlag
går det att se hur lokalerna breder ut sig vid kusten, framför allt i anslutning till havsvikar och sund,
samt hur de i det inre av ön orienterar sig efter stora
sjöar, myrmarker, vattendrag och berggrundsskiften.
Jag står härmed närmare Lithberg än Österholm,
men Lithbergs idé om två huvudbygder som kontrasterades mot en i övrigt glest befolkad ö håller
däremot inte längre. De många lokaler som blivit
kända sedan hans studie gjordes visar på ett betydligt större utnyttjande av hela ön och även om hans
koncentrationer i Linaviksområdet och Martebo/
Tingstädeområdet fortfarande äger giltighet, kompletterar lokaler som blivit kända efter 1912 denna
bild med förtätningar också i t.ex. Tofta, Visby/Fridtorp, kring Lärbrosundet och i de inre delarna av
både mellersta och södra Gotland. Koncentrationerna av platser omgivna av mer eller mindre tomma
områden och skilda åt av omfattande gränstrakter
ger sammantaget en bild av olika naturliga regioner
inom ön, regioner som i sin tur verkar ha bestått av
ett flertal bygder.
Den fysiska miljön verkar således ha varit en
mycket viktig faktor i samband med att grupperingar och gränstrakter växte fram under mesolitikum.
Det förefaller emellertid inte enbart ha handlat om
en anpassning till naturmiljön. Förvisso ger de helt
eller nästintill helt tomma områdena en känsla av
att det inte fanns ett alltför stort befolkningstryck.
Samtidigt vill jag ändå framhålla att de tomma områdena stundtals ger ett intryck av att inte bara vara
ett resultat av att människorna utnyttjade andra
bättre lägen i landskapet. Ibland saknas t.ex. kända
lokaler utmed stora sjöar eller myrmarker, trots att
de vanligen vistades utmed dessa, och i andra fall
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finns lokaler i ena änden av en sjö eller myrmark
men inte i den andra.
Utmed Elinghems myr och Tingstäde träsks
östsidor saknas t.ex. lokaler helt, vilket förstärkte
det öster därom belägna hällmarksområdets karaktär som gränsområde. Gränstrakten mellan norra
och mellersta Gotland verkar på ett liknande sätt
ha förstärks genom att lokaler endast påträffats vid
Stormyrens nordliga ände. Stormyren är den myr
som genom att avvattnas av vattendrag ner till
Linaviken utgjorde en naturlig länk mellan norra
och mellersta Gotland. Ett liknande uttryck finns
i väster där avståndet som skiljer lokaler i Martebo/Tingstäde från lokaler i trakten Visby/Fridtorp
är långt, medan det däremot finns ett pärlband av
lokaler som knyter Visby/Fridtorp till Tofta söderut. På samma sätt finns endast enstaka lokaler
inom det mellersta kalkstensstråkets norra del trots
närvaron av både rikligt med myrmarker och långsträckta vattensystem. Detta nästintill helt tomma
område stärker istället den betydelse som gränstrakt
som verkar ha tillskrivits kalkstensstråket med de
höga, karga höjderna kring Lojstahajd söder därom.
Inom den norra märgelstensdalen har de två stora
vattensystemen utnyttjats, vilka lade grunden för
en åtskillnad mellan två områden. Medan lokalerna
i det västra området följer vattendragen ända fram
till vattendelaren vid Stormyrens sydvästra spets, har
vattensystemet som knyter an till Linaviken i dalens
östra del inte nyttjats fullt ut. Att inga lokaler finns
invid den till ytan omfattande Stormyren annat än
i direkt anslutning till dess sydvästra spets och att
inga platser är kända inom ett större område nordväst om myren är värt att notera. Gränsen mellan
öst och väst kom härmed att förstärkas. Detta återkommande mönster i ytterkanterna av flera av öns
koncentrationer av lokaler skulle kunna tolkas som
resultatet av ett val från människornas sida att inte
bara anpassa sig efter, utan också förstärka naturliga
gränszoner i landskapet.
Sammanfattningsvis verkar de människor som
tog sig ut till Gotland för 9000 år sedan ha levt ett
liv som inkluderade en stor rörlighet och de förefaller förhållandevis snabbt ha skaffat sig kunskap
om hela ön. Utifrån denna kunskap kom de sedan
att forma sina liv, något som gjordes i nära samspel med den fysiska miljön och i växelverkan med
öns specifika landskap och dess karaktär. Utbredda,
karga och/eller höglänta hällmarksområden och vattendelare bildade gränstrakter. För framväxandet
av bygder var närheten till havet ur t.ex. mat- och
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kommunikationssynpunkt mycket viktig samtidigt
som vattendrag från havsvikarna blev till vägar och
bygder inåt land. I inlandet blev de stora sjöarna och
myrmarkerna med ett rikt växt- och djurliv av central betydelse, liksom berggrundsskiftena med deras
källkärr och sluttningar belägna i brytpunkten mellan olika naturmiljöer. I dessa miljöer kom männi
skorna att bosätta sig och det var här de huvudsakligen vistades med frekventa färder mellan inland
och kust. Med tiden kom olika element och företeelser i det gotländska naturlandskapet att namnges,
platser av olika slag och färdvägar kom att etableras
och även sociala förhållanden kom så småningom
att förankras i gemensamma referenssystem. Människorna kom att tillägna sig landskapet, men inte
bara det; de kom med tiden alltmer att ta till sig och
knyta an till den specifika del av ön där de kommit
att bosätta sig. Detta verkar framför allt ha tagit sin
utgångspunkt i de fyra stora naturliga regioner som
kunnat urskiljas, men också i vissa mindre områden. I relation till dessa kan ett aktivt förhållningssätt urskiljas där gränstrakter förstärktes. I samband
med att områdena på ön förtätades verkar specifika
landskapsdrag och element ha blivit integrerade i
människornas förhållningssätt både till sig själva
och till andra.

Relationer till landskapet
Av ovanstående framgår att människorna på Gotland under mesolitikum kom att forma sina liv
i nära relation till det fysiska landskapet, till dess
förutsättningar och begränsningar. Men hur kom de
att förhålla sig mer direkt till olika naturliga element i deras omgivning?
Berget
Ett element som starkt satte sin prägel på ön var
kalkstenen och dess formationer i egenskap av klintar, raukar, grottor och hällmarker. Att berget med
dess säregna formationer, som också skiljde Gotland
från fastlandet, kan ha tillskrivits en särskild betydelse förefaller sannolikt. Denna tanke förstärks
av att hela öns allra äldsta fynd påträffats inuti en
grotta, i Stora Förvar på Stora Karlsö.
Kan då orsaken till att de äldsta lämningarna
återfunnits i en grotta ha sin orsak i att berget, och
då framför allt grottor, tillskrevs ett särskilt värde
av de människor som först tog sig ut till Gotland? I

många av grottorna på ön har mörka lager, aska, kol,
ben och i flera fall keramik påträffats och inte sällan
har de definierats som stenålderslokaler (se t.ex. Lithberg 1914:73; Schnittger & Rydh 1940:14ff; Österholm 1989:178; Samuelsson & Ytterberg 2001:9,
45ff). Detta har emellertid också ifrågasatts (Nihlén
1927:130). Att grottor använts även under bronsålder, järnålder och in i historisk tid framgår av materialet från Stora Förvar (Nihlén 1927:65; Schnittger
& Rydh 1940; Lindqvist & Possnert 1999). Att det
funnits en stark föreställning och förförståelse av
grottor som stenåldersboplatser, men att grottorna
i realiteten har använts på olika sätt under mycket
lång tid från mesolitikum och fram till idag, är en
slutsats som också Kristina Jennbert dragit utifrån
studier av Kullabergs grottor i Skåne (Jennbert
2009).
I de grottor förutom Stora Förvar som blivit föremål för besiktningar och undersökningar på Gotland, bl.a. flera andra på Stora Karlsö men också på
det gotländska fastlandet, har i regel inga säkra lämningar från stenåldern kunnat beläggas (t.ex. Cassel & Nilsson 2010). Ett undantag finns i en grotta
vid Överstekvarn, men det enda mesolitiska fyndet
härifrån är ett fragment av en limhamnsyxa. Övrigt
material och dateringar placerar materialet i Grottan från tidigneolitikum och framåt (Österholm
1990; Lindqvist & Possnert 1997:47). Löst liggande
på stranden utanför grottorna vid Hoburgen har
också två lösfynd av limhamnsyxor påträffats (Samuelsson & Ytterberg 2001:45), vilket i avsaknaden av
annat mesolitiskt material och med tanke på fynden
från Grottan vid Överstekvarn, möjligen pekar på
ett särskilt intresse för grottorna i övergången till
neolitikum. Som nämnts är limhamnsyxor en yxtyp som i andra regioner kunnat beläggas i tid ända
fram till 3900 f.Kr. (Lindgren & Nordqvist 1997).
Att grottorna skulle ha tillskrivits ett särskilt värde innan dess är däremot i dagsläget tveksamt och
ingen motsvarighet till Stora Förvar har påträffats.
Grottorna utgör fortfarande ett ganska outforskat
område, men det är inte omöjligt att Stora Förvar
med sitt drygt metertjocka mesolitiska lager kan
vara den enda i sitt slag.
Förutom Stora Förvar finns få fynd som kan
knytas till berget. Istället verkar områden där kalkstenen gick i dagen i hög utsträckning ha begripliggjorts som gränstrakter. Inga fynd har påträffats
invid raukar och det finns inget som talar för att
foten eller toppen av klintarna tillskrevs någon särskild betydelse. Även om lokaler har påträffats vid
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foten och i sluttningen av klintpartier, samt även
uppe på kustklinten, verkar det snarare ha varit viljan att finna från havet indragna och skyddade platser, än det värde människorna satte på berget, som
i dessa fall låg bakom placeringarna. Ett föremål är
också känt från det stora Lindebergets branta nordsida, men att fyndet hittades i den f.d. sjö som en
gång bågformigt följde bergets nordsida talar för att
det var sjön som var den viktigaste anledningen till
deponeringen där. Överlag verkar hav och vatten i
olika former ha varit viktigare än berget under mesolitikum, där Stora Förvar är ett viktigt undantag.
Havet
Att öborna var väl förtroliga med och hade stort
kunnande om havet styrks av det faktum att de valde att bosätta sig på en ö mitt ute i Östersjön. Det är
samtidigt troligt att detta val kom att medföra att
relationen till och beroendet av havet blev ännu star-

Figur 4.4. Utsikt ut över havet inifrån grottan Stora Förvar på Stora
Karlsö, Eksta sn. Foto förf.

kare. Troligen fanns nämligen inga större landlevande djur på ön när människorna först anlände, även
om de redan i ett tidigt skede själva verkar ha fört
över haren (Ahlgren 2011; se kap. 4.3). Havet blev
därför inte bara deras viktigaste länk till världen utanför, utan också källan till deras största jaktbyte.
Det verkar således rimligt att de stora förändringar
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som skedde genom Litorinahavets transgressionsoch regressionsfaser i någon mån påverkade kanske
inte bara öbornas dagliga liv, utan också deras föreställningar. Under mesolitikums lopp kan två helt
olika sätt att förhålla sig till havet urskiljas.
Den benämning Lithberg använde då han skrev
om mesolitiska kustlokaler, nämligen att de var
skyddade, stämmer väl in på platser från tidigt
mesolitikum. Visborgs Kungsladugård är ett tydligt exempel, då den ligger dels 38 m.ö.h. uppe på
den brant stupande kustklinten, dels innanför den
på platsen 1,15 m höga Ancylusvallen (Lithberg
1914:67). Ett liknande läge har graven i Stora Bjärs,
som påträffades nära den högsta nivån men på insidan av Ancylusvallen (Arwidsson 1979). Sudergårds
I och Stora Förvar låg i indragna kustlägen flera
meter högre än den nivå där Litorinavallen senare
skulle utbilda sig. Sudergårds I låg i inre delen av,
och var vänd mot, havsviken nedanför, medan Stora
Förvar låg vid inloppet till den största havsviken
vid Norderhamn på Stora Karlsö. Grottan i sig var
onekligen ett skyddat läge varifrån öborna hade god
uppsikt ut över havet (fig. 4.4). Det finns även ett
fåtal kända platser som verkar ha varit belägna närmare kustlinjen. Även avseende dessa är emellertid
ett i någon mån skyddat läge och god uppsikt över
omgivningarna, ett gemensamt drag. Svalings hade
ett liknande läge som Stora Förvar och låg vid inloppet till den stora Linaviken, varifrån en god uppsikt
över havet österut och över de människor som tog
sig in och ut från Linaviksområdet erhölls. Strå var
belägen utmed ena sidan av ett stort, högt och brant
klintparti i Bunge sn, med utblick över den övärld
som motsvarar dagens Fårö. Gisslause låg i ett väl
skyddat läge på insidan av ett högre klintparti som
vätte mot Lärbrosundet och uppe på en ås med utsikt
både över Lärbrosundet norrut och över havskusten
söderut. Det som förenar de flesta av dessa tidiga lokaler, vare sig de lagts i rejält indragna kustlägen
eller närmare kustlinjen, är således deras belägenhet
på platser som i någon mån var skyddade, men som
framför allt erbjöd en god uppsikt över havet och
över vägar in och ut från ön.
Havet verkar vid denna tid ha varit något öborna
höll sig på avstånd ifrån och strävade efter att ha god
uppsikt över. Frågan är vad de skyddade sig ifrån
och vad de behövde ha uppsikt över? Kanske hade
de kännedom om eller egen erfarenhet av havets
nyckfullhet och försökte därmed skydda sig från
havet självt, dess vågor och vindar. Den andra litorinatransgressionen borde i så fall rimligen ha för-
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stärkt ett dylikt synsätt, då den kom att lägga stora
områden, och även tidigare brukade platser, under
vatten. En annan möjlighet är att skyddet från och
strävandet efter uppsikt över havet gällde de människor som färdades på eller de sälar som levde i det.
Kanske var det behovet av att ha uppsyn över deras
viktigaste jaktbyte, gråsälen, som var det främsta
skälet till valet av lägen eller också behövdes skyddet och uppsikten gentemot andra människor både
inom och bortom ön. Öns pionjär- och etableringsfas kanske inte var en rakt igenom helt konfliktfri
historia och det kan vara aktuellt att fråga sig hur
trygga de första människorna på ön kände sig. Det
mest troliga är kanske att alla dessa faktorer samverkade.
Detta skulle emellertid drastiskt komma att
förändras efter det att Litorinahavet nått sitt maximum vid tiden kring 5650 f.Kr. och sedan börjat
dra sig tillbaka. Nya platser kom nu att anläggas
direkt invid havet, något som dels lokalernas skiftande nivåer över havet, dels förekomsten av svallade
fynd på flera lokaler indikerar. Svallat material har
påträffats vid t.ex. Norrbys, som är belägen på och
nedanför den vall som den andra litorinatransgressionen lämnade efter sig som ett tydligt landmärke i
landskapet (Nihlén 1927:27). Ett fyndförande lager
varvat med flera skikt av klappersten har påträffats
vid Hägvards i Hall sn (Äijä 1976). Dessa lokalers
höjd över havet i kombination med att de inte blivit överlagrade, men däremot har påverkats av havets verksamhet, talar för att de anlades direkt på
stränderna medan Litorinahavet successivt drog sig
tillbaka. Tidens lokaler, som framför allt utgörs av
yxplatser, ligger dessutom på olika nivåer över havet, allt från direkt på Litorinavallen och ner till ca
65 % av litorinamaximum (se t.ex. Nihlén 1927).
Detta talar för att de alla anlagts i direkt anslutning
till kustlinjen och att människorna följde det tillbakadragande havet.
Denna förändring tyder på en helt annan inställning till havet än tidigare, där behovet av avstånd
och uppsikt förefaller vara som bortblåst. Kanske
sågs nu havet som mer välvilligt. Yu (2003) har
argumenterat för att ett direkt kustbundet boende
var mer fördelaktigt under regressionsfaser och Litorinahavet befann sig under denna period under
stark tillbakagång. Kanske bidrog alltså delvis havet
självt till varför synen på det förändrades. Samtidigt
verkar närheten till havet i sig ha blivit mindre viktig, då en direkt kontakt med kustlinjen förefaller
ha eftersträvats endast vid etablerandet av lokalerna.

Den långa regressionen medförde att havet med tiden kraftigt kom att dra sig tillbaka och att en del
platser ganska snart hamnade i från kusten indragna
lägen. Trots detta fortsatte de att användas, något
som framför allt gällde yxplatserna. Dessa platser i
sig själva verkar ha varit viktigare än närheten till
havet. Även i de fall nya platser etablerades i kustbundna lägen inom ett område fortsatte gamla lokaler att användas. Inställningen till havet verkar
således ha förändrats i grunden. Havet kan nu ha
fått en helt annan betydelse än tidigare, något som
eventuellt också kan ha påverkat synen på med havet förbundna vattendrag och sjöar. Kanske är det i
detta sammanhang som trindyxor deponerade i våtmarker och vattendrag ska förstås.
Sjöar och myrmarker samt vattendrag
Medan vidsträckta kalkhällmarker verkar ha begripliggjorts som gränstrakter och havet tillskrevs
en alldeles särskild betydelse, kom människorna
att etablera sig utmed vattendrag, utefter sjöar och
myrmarker samt längs med berggrundsskiftena. Bra
kommunikationer liksom närhet till många olika
resurser i form av bl.a. vatten, mat, ved, byggnadsoch stenmaterial, är säkert några av alla de faktorer
som gjorde just dessa miljöer attraktiva. Vanligen är
det utmed de numera utdikade näringsrika sjöarna
och myrmarkerna som lokalerna ligger, vilka ska ha
haft ett rikt växt- och djurliv (se kap. 3). Men vilket
förhållningssätt hade människorna, eller kom de att
utveckla, till sjöarna och myrarna i sig samt till vattendragen?
Att dessa naturliga element inte enbart hade en
praktisk betydelse för dåtidens människor, utan att
de också hade en djupare innebörd talar öns våtmarksfynd för. Det jag framför allt tänker på är de
trindyxor som enligt upphittarnas uppgifter påträffats i f.d. våtmarker. Hit kan också fynd höra som
framkommit i samband med att befintliga vattendrag fördjupats till kanaler. Sannolikt ska dessa fynd
förstås i ett sammanhang där våtmarkerna på ett
eller annat sätt begripliggjordes som öppningar till
andra världar. En möjlighet är att denna syn på våtmarker växte fram i den andra litorinatransgressionens spår. Den förändrade synen på havet kan ha påverkat synen på vatten i olika former. Ytterligare en
aspekt som talar för att våtmarksfynden inte tillhör
öns äldsta fas är att de sammantaget ger ett intryck
av ett gemensamt förhållningssätt både till vad som
skulle deponeras och var detta skulle ske. Detta ty-
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Socken

Fynd

Föremål

Storlek

Skick

Plats/fyndomständighet

Bro

SHM 20803

Trindyxa, bredeggad, till hälften slipad, grönstensporfyr

10,2 cm

Svårt skadad egg

Under täckdikning i mosse, 1 km NV om gården
Broväg

Gothem

SHM 7678:7

Trind stenyxa, bredovalt snitt, spetsig nacke

16,6 cm

Hel

Under fiske vid åbädd i Råbyträsk

Hörsne

GF 3748

Trindyxa

16,6 cm

Hel

Vid kanalgrävning av Hörsneån, Mörby ägor

Linde

RAÄ 68,
SHM 11615

Trindyxa, svängd med spetsig nacke, grönsten

15,2 cm

Hel

I myren NV om Lindeberget, 600 m N om gården
Kälder, på sand under dyjord, 0,5 m djupt

Lokrume

GF C7765

Trindyxa, grönsten

9,8 cm

Hel

Under kanalgrävning vid Aner

Lärbro

SHM 7678:8,
Lithberg
1914

Svart porfyryxa, slipad, trind, bredovalt snitt,
spetsig nacke (bredeggad trindyxa enligt Nils
Lithberg)

14,4 cm

Hel

I myren nedanför gården Lilla Bjärs, ungefär en
fot djupt

Martebo

SHM
25177:B29

Trindyxa, grönsten, en åsad och en facetterad
smalsida från nacke till egg, spetsig tjock och
svängd nacke, halva välslipad

18 cm

Hel

Martebo myr

Vamlingbo

RAÄ 87

Yxa, spetsig nacke, slipad egg, svartgrå bergart,
porfyr?

17 cm

Hel

Åker i f.d. myr (Langmyr)

Figur 4.5. Tabell över potentiella mesolitiska våtmarksfynd. Sammanställningen bygger enbart på uppgifter om fyndomständigheter i arkivmaterial och litteratur. Till mer säkra våtmarksnedläggelser hör de fynd som enligt uppgift ska ha påträffats i en mosse, en åbädd eller i f.d.
myrmarker. Ett par fynd som framkommit vid kanalgrävning har dock tagits med. Fynd gjorda vid rätningar av vattendrag och dikningar har
inte inkluderats, men avseende kanalgrävning finns en möjlighet att fynden gjorts vid fördjupandet av befintliga vattendrag och att det därför
kan röra sig om våtmarksfynd.

der på ett gemensamt referenssystem, som det troligtvis hade tagit tid att utveckla (jfr Fuglestvedt
2009). De yxor som potentiellt en gång deponerats i
våtmarker är nämligen inte de längsta, utan det rör
sig om trindyxor vars längd varierar mellan 9 och 18
cm. De flesta, 6 av 8, är dessutom mellan 14 och 18
cm långa. Därtill verkar de, med ett enda undantag,
ha deponerats hela. Den enda yxa som avviker från
detta mönster uppges ha haft en svårt skadad egg
(fig. 4.5).
Praktiken att göra avsiktliga nedläggelser av ting
i våtmarkerna torde kunna förstås som meningsskapande ritualiserade handlingar (jfr Berggren
2010:113). Mycket intressant i detta sammanhang
är att yxorna verkar ha deponerats i olika typer av
vatten beroende på var på ön de påträffats. Inom de
områden som karaktäriseras av stora sjöar och myrmarker, d.v.s. södra Gotland och den sydvästra delen av norra Gotland, har potentiella våtmarksfynd
nästintill uteslutande påträffats i sjöar och myrmarker. Det finns en yxa från den sydvästra delen av
norra Gotland, som möjligtvis kan ha deponerats i
ett vattendrag. Kanske fanns inom just denna trakt
inte bara en stark koppling till sjöar och myrmarker
utan också till vattendrag. Det var genom att följa
vattendragen som det i området var möjligt att nå
de flesta av de få passager som ledde ut till havet.
Kambs, som är platsen för dels två av fastlandets
äldsta gravar, dels öns enda i inlandet belägna yxplats, var t.ex. belägen på och i sluttningen av den
grusås som avgränsade Martebo myr västerut, precis
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i hörnet för myrens utlopp i Lummelundaån som
ledde vidare ut till havet. Märkbart är också att det
i denna trakt är den allra största och centralt belägna sjön och myren, Martebo myr, som framför
allt blivit föremål för våtmarksnedläggelser, medan
det på södra Gotland tvärtom är i små myrar, dels
långt i norr, dels långt i söder, som trindyxor hittats.
Där verkar det alltså ha varit en annan typ av sjöar
och myrmarker människorna knöt an till, något som
kanske ska relateras till de många mindre sjöar och
myrmarker som karaktäriserade denna del av ön, till
vilka de unika Lojstasjöarna hör.
Mellersta Gotland är i kontrast till norra och
södra Gotland en region där inga kända fynd alls
föreligger av trindyxor påträffade i tidigare sjöar och
myrar. De enda potentiella våtmarksfynden därifrån
har som redan nämnts framkommit i anslutning till
vattendrag. Inom denna region tycks således vattendragen, vilka dessutom starkt satte sin prägel på
landskapet, ha varit allra viktigast. Det område som
återstår är den allra nordöstligaste delen av ön och
där har ett fynd påträffats i en f.d. myr. Värt att
nämna är dock att denna myr vid tiden kring Litorinahavets maximum för en tid kom att vara en del
av havet. Denna region motsvarar överlag det mest
kustorienterade området, något som delvis torde
kunna förklaras av att inlandet här bestod av stora
ytor med karg kalkhällmark och få större sjöar och
myrmarker, särskilt under den tid då Kyrkbysmyren
ännu var en havsvik. Denna kustorientering verkar
emellertid även ha blivit till ett val, då människorna
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inte fullt ut nyttjade de sjöar och myrar som ändå
fanns. Invid Takstensmyren på Ruteön är det t.ex.
endast utmed den mot havet och Lärbrosundet vända västsidan som lokaler har påträffats.
Öns potentiella våtmarksfynd bidrar till en bild
av att öborna med tiden kom att utveckla olika relationer till det gotländska landskapet beroende på
var på ön de kommit att etablera sig. En skillnad
verkar föreligga avseende om det område de levde
inom var bundet till havet, till stora sjöar och myrmarker, till små sjöar och myrmarker alternativt
till vattendragen. Det verkar som att människorna
i hög grad knöt sin identitet till de naturelement
som satte sin prägel på det område de själva levde
i och att dessa element mer än andra därför laddats med fler och djupare betydelser. Ritualiserade
nedläggelser av yxor i olika former av vatten torde
ha varit en integrerad del i denna, i förhållandet till
landskapet identitetsskapande, process. Samtidigt
vill jag understryka att detta i mångt och mycket
kan ha varit en intern process som skedde inom
ramen för respektive område eller region, utan att
ha påverkats av hur människor inom andra regioner
handlade.
Äldre platser i landskapet
Det var inte bara naturliga element som utgjorde
en del av det dåtida landskapet, utan med tiden
skulle spår efter människor som levt i området
tidigare också bli en del av öbornas omgivning
(jfr Bergman 2006). Under den allra största delen
av mesolitikum verkar emellertid äldre platser ha
lämnats ifred. Efter att Stora Förvar övergavs omkring 6200 f.Kr. kom den under många århundraden att ligga övergiven. Äldre lokaler som legat
närmare kustlinjen kom att slukas av havet i samband med den andra litorinatransgressionen och
inte ens när havet dragit sig tillbaka kom de att
återanvändas. När människorna väl brutit med
aktiviteterna på dessa platser, kan de ha kommit
att ses som i någon mån tillhörande en annan dimension. Detta behöver emellertid inte innebära
att de alla glömdes bort. Att flera av dem senare
skulle komma att tas i bruk igen är en indikation om att de förblev ihågkomna. Det gotländska
landskapet hade gått från att sakna en historia
till att bli ett landskap med en historia; en historia öborna på ett eller annat sätt var tvungna
att, eller kan ha haft en stark vilja att, förhålla sig
till. Kanske ska därför äldre platser fogas in i den

bild av förstärkta gränszoner och skilda deponeringspraktiker inom olika delar av ön, som med
tiden växte fram. Möjligen kom kunskapen om
det förflutna, som en integrerad del av landskapet, i samband med detta att bli en allt viktigare
del i att lära sig vem man var och vilken grupp
man tillhörde. På så vis kan vissa äldre platser ha
förblivit ihågkomna genom att integreras i skilda
gruppers berättelser om sitt ursprung. Kanske besöktes dessa äldre platser vid återkommande tillfällen, kanske tittade människorna på eventuellt
ännu synliga spår, men de valde att inte utgöra
en aktiv del av dem och fortsätta deras historia.
Detta skulle emellertid komma att förändras och
det i ett sent skede av mesolitikum. Från omkring
4400 f.Kr., vid tiden för den tredje litorinatransgressionens början (Yu 2003), verkar nämligen
äldre platser åter ha tagits i bruk.
Frågan är emellertid hur säkert det går att säga
att det verkligen rör sig om ett aktivt och medvetet ianspråktagande av på ett eller annat sätt ihågkomna äldre platser. Det finns som jag ser det två
problem. Det är till att börja med adekvat att fråga
sig om det verkligen rör sig om ett återbruk. Är det
inte möjligt att platserna användes kontinuerligt och
att det avbrott i platsernas utnyttjande som 14C-dateringarna antyder är missvisande? Om nu avbrottet i verksamheten på platserna var reell, blir det,
för det andra, viktigt att fråga sig om det verkligen
finns en koppling mellan platsernas användningsfaser. Har öborna verkligen vetat att platserna använts
tidigare när de väl tagits i anspråk igen och var detta
i så fall viktigt? Kan inte de aktiviteter som utfördes
på lokalerna vara en orsak till att samma platser i
landskapet var mer attraktiva under vissa perioder
än andra?
I Stora Förvar, Rosarve och Mölner har ett
eventuellt återbruk kunnat konstateras genom
14
C-dateringar. För Stora Förvars del har Lindqvist
och Possnert argumenterat för att avbrottet där är
reellt och att det omfattade närmare 2000 år. De
understa 1,2 m tjocka lagren (G11-8) har daterats
till ca 7400-6200 f.Kr. och från det överliggande
30 cm tjocka skiktet (G7) föreligger dateringar
från sent mesolitikum, tidig- och mellanneolitikum, med en äldsta datering kring ca 4300
f.Kr. (Lindqvist & Possnert 1999). Alla dateringar
härrör från parcell G (se fig. 4.6), som motsvarar
den yttre grottans innersta del, och det är inte
omöjligt att andra delar av grottan användes under perioden däremellan. Det förefaller emellertid
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ligen en viktig pusselbit för att förstå de förändringar som sedan skedde i övergången till neolitikum.

4.2 Ting
I det följande är det min avsikt att studera tre aspekter mer ingående, nämligen ting, djur och de döda.
Först ut är tingen och det material de tillverkats av.
Med tingen som utgångspunkt har jag valt att titta
närmare på och försökt vidga förståelsen för öbornas
förhållande till världen utanför, deras förhållande till
den egna världen, d.v.s. till den gotländska övärlden,
samt deras mer övergripande förhållningssätt till de
föremål de hade i sin omgivning.
Figur 4.6. Parcellindelningen som upprättades vid utgrävningarna
av Stora Förvar på Stora Karlsö, Eksta sn. Parcell A-C omfattar
lagren utanför grottan och parcell D-F lagren i den yttre grottan.
Parcell G omfattar lagren i den yttre grottans innersta del samt i den
inre grottans yttersta del, medan parcell H-J i sin helhet ligger i den
inre grottan. Ur: Schnittger & Rydh 1940:23.

otroligt att resten av grottan skulle ha varit intensivt brukad under hela perioden 6200-4300 f.Kr.,
utan att några fynd skulle deponerats i parcell G.
Lindqvist och Possnerts (1999) bedömning av ett
avbrott i grottans användningstid stärks dessutom
av att samma förhållande återfinns i både Rosarve
och Mölner. På sistnämnda platser upphör den
äldre fasens dateringar ca 6400 f.Kr. respektive
5500 f.Kr., medan de efterföljande dateringarna är
från 4100 f.Kr. respektive 4400 f.Kr. (Österholm
1989; Manneke & Wennersten 1999).
Men rör det sig då om ett aktivt och medvetet
återanvändande av äldre platser under mesolitikums
sista århundraden? Lokalerna ligger alla i strategiska lägen som torde ha kunnat vara attraktiva i sig
under olika tider. Rosarve låg vid Tingstäde träsks
nordspets och Mölner låg i berggrundsskiftet mellan
det mellersta kalkstensstråket och den norra märgelstensdalen. Den låg på en flack höjd ovanför en myr
och i direkt anslutning till ett mindre vattendrag.
Dessa lägen var troligen attraktiva, men torde ha varit
så även under den period platserna förefaller ha legat
öde. Min sammantagna bedömning är därför dels
att avbrottet är reellt, dels att återvändandet var avsiktligt. Att öborna i slutet av mesolitikum återigen
tog dessa äldre platser i bruk, som dessutom hör till
de äldsta inom sina respektive områden, är förmod-

102

Världen utanför
Den första fråga som känns rimlig att ställa avseende öbornas relation till världen utanför är var de
första människorna som anlände till ön kom ifrån.
Var hade de sina rötter; rötter som kan ha utgjort
underlag för framtida relationer och kontaktnät? I
de äldsta kontexterna på ön förekommer bl.a. flint
eggade benspetsar och lämningar som tyder på en
mikrospånsteknologi, vilket knyter öborna till Sydskandinavien. Detta motsägs inte heller av öns tidiga yxor, även om dessa pekar mot mer nordliga
områden. De äldsta yxorna är av bergart tillverkade trindyxor. Niklas Groop och Michel Guinard
har utifrån yxornas eggar kunnat skilja en västlig
grupp trindyxor från en östlig. Att den gotländska
trindyxan har en ofta symmetrisk rak egg gör att
den sammanfaller med den östliga gruppen, som
förekommer i ett område från Småland i söder till
Gästrikland i norr samt från Värmland i väst till
Finland i öst (Groop & Guinard 2007:307f). Trindyxorna på Gotland hör till de tidigaste kända och
en tidig yxproduktion har också kunnat beläggas
i östra Mellansverige (Lindgren & Nordqvist 1997;
Martinsson-Wallin m.fl. 2011). Värt att nämna är
att det även i Västsverige påträffats trindyxor i en
kontext daterad till tiden före 7000 f.Kr. (Hernek
2005:273f). I öns tidiga material, närmare bestämt
i en av gravarna i Kambs, har dessutom slagna och
ytslipade yxor påträffats (Arwidsson 1949). Även
detta kan tas som en intäkt för möjliga kontakter
med östra Mellansverige där också slagna och slipade yxor anses förekomma tidigt. Yxorna i östra Mel-
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lansverige är emellertid fyrsidiga med helt utbildade
smalsidor (Lindgren 2004:81), något som saknas i
det gotländska mesolitiska materialet.
Det har också påtalats att såväl trindyxor som
spånteknologi har tidiga motsvarigheter i Finland,
Ryssland och Baltikum (Martinsson-Wallin m.fl.
2011). Det som trots detta ändå talar för en starkare
koppling västerut är flera faktorer. En av dem är öns
äldsta gravar som har en motsvarighet på svenska
fastlandet i den samtida Barumgraven i Skåne (se
kap. 4.4). De äldsta husens konstruktion påminner
om tidiga hus i Västsverige (Hernek 2005). En annan faktor är förekomsten av sydskandinavisk flinta
i öns äldsta material och även enstaka kända fynd av
kvarts och kvartsit (se t.ex. Schnittger & Rydh 1940).
Ytterligare en faktor är de geografiska förhållandena.
Det faktum att de äldsta lämningarna har påträffats
på en av de utmed västkusten belägna Karlsöarna är
en indikation om att de kom västerifrån. Dessutom
är avståndet västerut från Gotland via Karlsöarna
och Öland till svenska fastlandet drygt 80 km, att
jämföra med det avstånd på ca 140 respektive 225
km som skiljer Gotland från Lettlands kust österut
och från Polens kust söderut (Lindqvist & Possnert
1999:65). Mellan Stora Karlsö och Öland är avståndet endast ca 50 km (S. Österholm 1997:169).
Ytterligare ett argument för att kontaktvägarna,
relationerna och nätverken västerut var de starkaste
är att även yngre material pekar åt detta håll. Förekomsten av yxor som står lihultsyxan nära knyter
Gotland till Västsverige. I Västsverige ersätts sedan
lihultsyxan av limhamnsyxan som är en ledartefakt
för erteböllekulturen (Lindgren & Nordqvist 1997).
Limhamnsyxor förekommer i stora mängder på
yxplatser på Gotland och i några fall som enstaka
lösfynd. Förekomsten av dessa yxtyper knyter således ön åt sydväst. Som jämförelse kan nämnas att
yxorna i östra Mellansverige minskar i förekomst
fr.o.m. tiden kring 4500 f.Kr. och där tog de inte
heller till sig limhamnsyxan. Detta har tolkats som
ett resultat av att yxtillverkningen omorganiserades
och att de stora boplatserna övergavs vid samma tid
som kontaktvägar ändrades och främmande material blev viktigare (Lindgren 2004:75ff). Dylika förändringar skedde alltså inte på Gotland där yxor och
stora yxplatser fortsatte att vara av central betydelse
ända till mesolitikums slut.
Intressant är också att det på yxplatserna förekommer såväl yxor vilka står lihultsyxan nära som
limhamnsyxor och trindyxor. Det ligger nära till
hands att tänka sig att de skilda yxtyperna använ-

des i olika sammanhang och för olika syften. Österholm har emellertid framhållit att yxor tillverkade
av samma material haft identiska eggvinklar oberoende av form och att de därför lämpat sig precis lika
bra till samma typ av arbete (Österholm 1989:169).
Detta indikerar att formen på yxorna snarare hade
med andra faktorer än funktion att göra och här
torde relationer till omvärlden ha varit den kanske
allra viktigaste faktorn. På ett övergripande plan tyder detta på att öborna var en integrerad del i sammanhang långt utanför öns gränser.
Mycket av materialet pekar således västerut.
Kanske var det öppna havet en större barriär än det
ibland skildrats som (se t.ex. Werbart 1999). Kanske
färdades människorna huvudsakligen utefter kusterna, medan färderna över Östersjön koncentrerades
till vägarna via Öland till Gotland och från östra
Mellansverige via Åland till Finland och vice versa.
Kanske kom de östliga drag som nådde Gotland
framför allt genom kontaktvägar som ledde via östra Mellansverige alternativt via kontinenten. Vägen
österut var alltså sannolikt längre än det vanligtvis
har framställts som. Relationer österut är också ett
i grunden relativt outforskat område. Jag vill emellertid understryka att jag härmed inte menar att alla
öbor måste ha varit uppvuxna i väster alternativt
födda på ön. Kultur och identitet är inte statiskt
utan föränderligt och förhandlingsbart (t.ex. Jones
1997; Eriksen 2004).
Väl på ön tycks dock de människor som kommit
dit, varifrån de än kom, ha blivit en del av ett samhälle som i hög grad påverkades av och var en del
av förändringsprocesser som ägde rum bland människor västerut. Detta behöver inte innebära att de
inte hade någon som helst kontakt med människor
i andra regioner. Snarare kan det sägas vara en indikation på vilka grupper av människor som öborna
i huvudsak identifierade sig med och såg sig som
relaterade till. Tingen ger således en sammantagen
bild av att människorna efter att de hade bosatt sig
på ön inte kom att isoleras. Istället hade de frekventa
kontakter med människor utanför ön och de var i
allra högsta grad involverade i processer som pågick
i omvärlden. Även om anknytningen västerut är
mest trolig går det inte heller att knyta Gotland till
ett givet område, varken under tidigt eller sent mesolitikum. Den bild som framträder är mer splittrad
med troliga kontakter såväl söder- som norrut.
Det inslag av främmande material som tagits
till ön utifrån i form av råmaterial alternativt som
färdiga föremål är däremot i kontrast till detta
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litet. De två flinteggade benspetsar som påträffats i Stora Förvar ska t.ex. vara tillverkade av
ben från ett större terrestriskt djur (Lindqvist &
Possnert 1999). Kanske är det som råmaterial till
dylika föremål som det rådjursben vilket påträffats i Gisslause ska förstås (se Munthe & Hansson
1930:269). Till dessa ting hör också de slagstockar
som hittades i graven i Stora Bjärs, tillverkade av
kronhjortshorn (Arwidsson 1979) (fig. 4.13). Därutöver har det som nämnts påträffats enstaka bitar
slagen sydskandinavisk flinta samt även kvartsit och kvarts (se t.ex. Munthe & Hansson 1930;
Schnittger & Rydh 1940). Slående är att de utifrån
kommande tingen och materialen är så få och de
ger ett intryck av att vara medtagna fragment av
andra livsvärldar som människor framför allt i ett
tidigt skede förde med till ön. Det finns emellertid
också ett lösfynd av en skivyxa som, om definitionen av fyndet stämmer, är den enda kända. Det rör
sig således om en enda möjlig flintyxa vid sidan
av tusentals bergartsyxor. Märkbart är också att
öborna inte heller tog till sig keramikhantverket,
något som torde ha varit ett i allra högsta grad
aktivt val med tanke på att keramik brukades under senare delen av mesolitikum i angränsande regioner både söder- och österut: i Sydskandinavien,
norra Tyskland, Polen, Baltikum samt Finland
(Stenbäck 2003:50).
I växelverkan med omvärlden kom öborna således att forma sina egna liv och hur denna process tog
sig uttryck kan till viss del ha sin förklaring i förhållningssättet till och förutsättningar i det lokala.

Den lokala förankringen
En aspekt som är anmärkningsvärd gällande de mesolitiska tingen på Gotland är att de i mycket hög
utsträckning tillverkats av lokalt förekommande
material. Redan i de allra äldsta lagren är de material som fanns tillgängliga på ön, som t.ex. den
ordoviciska flintan, i majoritet. Pionjärerna måste ha
tagit sig ut till ön i trygg förvissning om att de när
de väl nått fram skulle finna det material de behövde
för sin överlevnad. Den flinta de brukade var således
nästintill helt den lokala ordoviciska och yxor tillverkades av grönsten, ofta porfyr. Viljan att använda
tillgängligt material på plats verkar ha varit mycket
stor. Det övergripande intrycket är att de har tillverkat samma typer av ting som i områden utanför ön,
men med lokala material.
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Det finns inte heller något som tyder på att
främmande material skulle ha tillskrivits ett större
värde än lokala. Att föremål av lokalt material värdesattes finns det ett flertal aspekter som talar för.
Medan flera utifrån kommande ting, alternativt
ting tillverkade av utifrån kommande material,
påträffats i Stora Bjärs-graven, inbegriper en av
gravarna i Kambs uteslutande föremål tillverkade
av grönsten (se Arwidsson 1949, 1979). Ett flertal
extraordinärt långa, välarbetade och välbevarade
trindyxor har i sin tur påträffats som lösfynd på ön
(fig. 4.7), vilka troligen tillhör samma tid som gravarna. Dessa bekräftar att yxor av lokalt material
tillskrevs stort värde. Det är inte heller föremål av
främmande material som deponerats i våtmarker,
utan våtmarksfynden utgörs av trindyxor, vilka
med största sannolikhet tillverkats lokalt. I detta
sammanhang är också öns sent mesolitiska yxplatser, karaktäriserade av att ett stort antal bergartsyxor hittats inom dem, viktiga. Ofta är det lösfynd
av ett stort antal bergartsyxor som är orsaken till
att en lokal definierats som en yxplats, även om antalet yxor varierar från ca ett dussin till hundratals.
Det är alltså ibland enormt stora mängder bergartsyxor som hittats och stundtals inkluderar lokalerna även rikliga spår efter lokalt stenhantverk.
De största yxplatserna verkar ha växt fram där tillgången på råmaterial var som allra störst, något
som talar för det lokala materialets stora betydelse.
Studeras materialet från yxplatserna närmare finns
också ett par kontexter där ett större antal yxor verkar ha deponerats tillsammans. I Kambs ska enligt
uppgift sju yxor ha hittats vid ett tillfälle inom ett
starkt begränsat område (Arwidssons dagbok 1951
i ATA) och i Nasume ska vid ett tillfälle ca 30 yxor
ha påträffats inom en liten yta (Nihlén 1927:39).
Detta kan mycket väl ha varit depåer. Om dessa
yxdepåer hade hittats på andra platser eller om yxorna hade varit gjorda i ett annat material är det
möjligt att de hade uppmärksammats på ett helt
annat sätt.
En forskare som tidigt kom att observera just depåer av stenyxor var Stig Welinder. Han lyfte fram
de depåer som hittats i Sjövreten och i Dalkarlstorp
i östra Mellansverige. Med dem som utgångspunkt
argumenterade han för det troliga i att yxor inom
vissa mesolitiska lokaler ursprungligen hade deponerats tillsammans. Först i ett senare skede ska
de sedan ha blivit utspridda av plogen. Detta såg
han också som orsaken till att så enormt många
yxor ibland hittats (Welinder 1977:53). Intressant
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Figur 4.7. Kambs, Lummelunda sn (RAÄ 82). Här är en av de extraordinärt långa, välbevarade och välformade trindyxor, vilka föreligger i öns
material. Denna yxa hittades stående i marken med nacken snett uppåt, ca 400 m söder om den mesolitiska gravplatsen i Kambs. Yxan är 32
cm lång, välslipad och tillverkad av mörk grönstensporfyr. Foto Iwar Anderson. Ur Arwidsson 1949:157.
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är också att de depåer, som Welinder hänvisade till,
inbegrep yxor av olika typer. Kanske finns häri en
bidragande förklaring inte bara till antalet yxor på
yxplatserna, utan också till den variation i typer som
finns representerade inom dem.
Att ting producerade av lokalt material, och
då framför allt yxor, påträffats i särskilda kontexter, som i gravar, i våtmarker och i depåer på
land, visar att öborna satte mycket stort värde på
föremål gjorda av lokalt material. Detta kastar
också ljus över det värde de tillskrev yxan som
ting. Att yxan skulle ha fått ett symboliskt värde
först under neolitikum, som Groop och Guinard
(2007) har framhållit, håller jag därför inte alls
med om. Förekomsten av extraordinärt långa och
välarbetade yxor i gott skick talar istället för att
bergartsyxan var ett rituellt laddat föremål redan
under tidigt mesolitikum (jfr Hernek 2005:278).
Betydelsen av lokalt tillverkade bergartsyxor verkar sedan t.o.m. ha ökat under sent mesolitikum,
synligt i förekomsten av depåer, våtmarksnedläggelser och framväxandet av yxplatser. Detta höll
dessutom i sig hela perioden igenom, vilket märks
genom att yxplatserna användes ända till mesolitikums slut. Sannolikt var den vikt som lades
vid lokala material en bidragande orsak till att
öborna i regel inte tog till sig främmande ting
och material, som keramik och flinta.

Hanterandet och deponerandet av ting
Ting har för det mesta en långt större betydelse
än enbart sin primära funktion. Materialval, tillverkningssätt, utformning och användning är
några av de aspekter som laddar ting med mening. Det som för oss idag framstår som en stenyxa kunde i sin samtid rimligen sättas in i en
betydligt mer fördjupad associationsbana. Det är
intressant, men svårt, att försöka förstå hur människorna kan ha förhållit sig till ting under olika
perioder av förhistorien. Vilket värde tillskrevs
tingen och när gick detta värde förlorat? Förlorade t.ex. trasiga ting sin betydelse och kom att
betraktas som skräp? Hade ännu ej fullbordade
ting, färdiga ting och trasiga ting samma eller
olika värde? Var tingen personliga, kollektivt
ägda eller ansågs de ha varit till låns? Tillskrevs
tingen någon egen inneboende kraft eller styrka?
En möjlig ingång till förståelse för hur ting och
material begripliggjordes är att se närmare på hur
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de hanterades och deponerades under olika tider
och i skilda kontexter.
Tidigt mesolitikum (7400-5650 f.Kr.)
Med avseende på hur tingen hanterats och deponerats finns i materialet från tiden före den andra litorinatransgressionen tre olika typer av platser. För det
första finns det platser som förefaller städade, där hela
föremål i det närmaste saknas och där de ting som
dominerar är små och starkt fragmenterade. Detta
gäller t.ex. de två kända platserna med lämningar
efter hus, Sudergårds I och Rosarve (Hammar 1979;
Menneke & Wennersten 1999). Platserna ger intryck
av att ha blivit avsiktligt övergivna i samband med
vilket husen kan ha bränts ner och i detta sammanhang verkar inte de kvarlämnade tingen ha bedömts
som viktiga att städa bort eller ta därifrån. Kanske
sågs dessa små och fragmenterade material, åtminstone i dessa kontexter, mer eller mindre som skräp
alternativt som tillhöriga platsen. Som kontrast till
detta material återfanns i Sudergårds I en hel mejsel och i Rosarve en del av en trindyxa. Mejseln i
Sudergårds I återfanns inne i huset liggandes intill
en av härdarna medan trindyxfragmentet i Rosarve
verkar, p.g.a. sitt läge i toppen av det svarta lagret,
ha lämnats på platsen efter att huset brunnit ner.
Båda dessa föremål ger närmast intryck av att vara
avsiktligt kvarlämnade eller deponerade (jfr Strassburg 2000:69f; Hernek 2005). Att det i båda fallen
rör sig om bergartsföremål är också intressant och
är alltså ännu ett belägg för den betydelse som tillskrevs lokala material. De flesta ting som troligtvis
funnits och använts på dessa platser, som hela yxor,
redskap av ben och liknande, verkar människorna
däremot ha tagit med sig i samband med att platserna övergavs. Dessa ting verkar således snarare ha
varit knutna till personer än till platserna i sig.
För det andra finns platser där det tvärtemot är
de hela tingen som dominerar. De lokaler jag här
syftar på är bl.a. öns två kända gravplatser, Kambs
och Stora Bjärs (Arwidsson 1949, 1979). På gravplatserna har det inte påträffats något kulturlager
som kunnat knytas till gravarna. Detta innebär att
gravarna har anlagts rumsligt separerade från boplatserna även om avståndet inte behöver ha varit
och troligtvis inte var långt. Som exempel kan nämnas att graven i Stora Bjärs påträffades ca 600 m från
Sudergårds I med Ancylusvallen emellan. Samtidigt
ger detta en inblick i att gravplatserna inte var lokaler som människorna återvände till med offer och
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gåvor eller för ritualiserade handlingar av andra slag.
De fungerade helt enkelt enkom som gravplatser.
De ting som påträffats på dessa platser motsvaras
således av de fynd som återfunnits i gravarna. I de
två gravar som inbegrep gravgods var tingen av distinkt olika karaktär; i den ena fanns endast föremål
av bergart, i den andra ting av ben, horn och flinta. I
graven med bergartsföremål fanns fyra huvudsakligen hela mejslar och yxor, varav en var något skadad
genom ett avslaget egghörn, samt även ett förarbete
(fig. 4.12). Detta vittnar om att ting i blivande kan
ha tillskrivits samma värde som redan färdiga hela
föremål. Den andra graven innehöll likaså hela föremål om än av helt andra typer i form av mikrospån och slagstockar (fig. 4.13). Även ett fragment
framkom emellertid i denna grav, men det rör sig

Figur 4.8. Sammanlagt har nio extraordinärt långa, välformade
trindyxor kunnat urskiljas i arkivmaterial och litteratur, men det är
möjligt att fler gömmer sig bland de långa yxor som i materialen
endast definierats som stenyxor. I sju fall är den exakta fyndplatsen
känd eller också är det känt inom vilken gårds marker fyndet gjorts.
I två fall är det endast känt inom vilken socken fyndet påträffats. Till
vänster: yxor med närmare känd fyndplats 1). Stora Bjärs, Stenkyrka
sn (RAÄ 127). En långsmal, välslipad, 31 cm lång yxa med smal
egg. 2). Kambs, Lummelunda sn (RAÄ 82) (se fig. 4.7). 3). Moos,
Stenkyrka sn (GF C8918, ATA dnr 1647/35). 28,6 cm lång svängd
yxa med spetsig nacke och slipad egg. 4). Myrvälder, Tingstäde sn
(SHM 14778). 31,7 cm lång yxa av porfyr med spetsig nacke, bred
egg och ryggade smalsidor. 5). Specksrum, Visby sn (GF C1894).
27,5 cm lång yxa. 6). Snauvalds, Hörsne sn (RAÄ 139). 28 cm lång
yxa. 7). Tjängdarve, Hemse sn (RAÄ 97). 29 cm lång, oskadd och
spolformig yxa. Grundkartan är hämtad ur Lithberg 1914. Till höger:
yxor funna dels i Lärbro sn i norr (SHM 11228) (31 cm lång, svängd
yxa av porfyr med utsvängd egg), dels i Stenkumla sn längre
söderut (GF C3412) (del av trindyxa, 34,4 cm).

troligtvis inte om ett avsiktligt nedlagt ting. Istället
verkar det vara en flinteggad benspets som personen i graven blivit skjuten med. Den skada spetsen
orsakade kan ha bidragit till personens bortgång.
Tillsammans med i gravar placerade hela kroppar
har alltså huvudsakligen hela, färdiga föremål lagts
ner. Att tingen hör ihop inom en grav med avseende
på material och användningsområde för att starkt
skilja sig från en annan indikerar att det kan ha rört
sig om personliga ting i form av personliga redskapsuppsättningar. Gravgodset ger intryck av att
de begravda varit hantverkare, vilket kan ha varit en
roll som tillskrevs en alldeles särskild betydelse (se
vidare kap. 4.4).
Till detta sammanhang hör även de hela, välbevarade och extraordinärt långa trindyxorna, vars längd
varierar från 27 till 35 cm. Totalt nio dylika yxor
är kända, påträffade som lösfynd, men fler kan finnas bland de långa yxor som endast definierats som
stenyxor i arkiven (fig. 4.7 och 4.8). Vissa av dem
har varit spolformade med smal egg, andra har haft
utsvängd egg. Värt att uppmärksamma är att två av
dessa extraordinärt långa yxor är funna i närheten av
gravplatserna. Ungefär 300 m öster om Stora Bjärsgraven har i åkermark en 31 cm lång trindyxa hittats och ca 400 m söder om gravgruppen i Kambs
har en 32 cm lång trindyxa påträffats (Arwidsson
1949). Den sistnämnda yxan hittades dessutom stående med nacken snett uppåt, något som indikerar
att den ursprungligen deponerats i en nedgrävning
av något slag. Kanske är även dessa fynd att betrakta
som gravgods från liknande, delvis sönderplöjda, tidiga gravar (se vidare kap. 4.4). I annat fall har de
sannolikt deponerats avsiktligt genom att grävas ner
på särskilda platser i landskapet.
Utifrån dagens källäge är de extraordinärt långa
trindyxorna rikligast förekommande inom norra
Gotland. Detta är den del av ön där flest tidiga lokaler är kända. Detta tillsammans med den koppling som finns till öns äldsta gravplatser, talar för
att yxorna hör hemma i tidigt mesolitikum. Som
jämförelse kan också nämnas att Robert Hernek i
sin doktorsavhandling om Sandarnakulturen drog
slutsatsen att de elegantaste och längsta trindyxorna förefaller ha tillverkats under mellanmesolitikum (Hernek 2005:282), d.v.s. ca 6800-5500 f.Kr.
Dessa yxor påminner mycket om de gotländska,
med undantag av den på yxorna i Västsverige vanligt förekommande spadformiga eggen (se Hernek
2005:278ff).
Dessa långa trindyxor står i skarp kontrast till
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Figur 4.9. Grottan Stora Förvar, Eksta sn. Trindyxa funnen i parcell
G, skikt 11. I kontrast till de extraordinärt långa trindyxorna verkar
de flesta av öns äldsta yxor vara betydligt kortare, som denna yxa
funnen i Stora Förvars djupaste lager. Yxans bredd (som mest 4,8
cm) motsvarar flera av de allra längsta yxorna, men den är däremot
endast 9,3 cm lång. Yxorna i öns äldsta material ger, med undantag av de extraordinärt långa trindyxorna, intryck av att ha använts
länge och deras liv kan ha förlängts genom att de arbetats om
innan de slutligen togs ur bruk. Ur Schnittger & Rydh 1940:pl. XII.

de vanligen korta trindyxor som påträffats i andra
tidiga kontexter, bl.a. i Stora Förvar och i Gisslause
(fig. 4.9). Yxorna är också oftast förhållandevis fåtaliga i fyndförande lager, med undantag av Stora
Förvar, där de dock kanske torde begripliggöras som
gravgods (se kap 4.4). Att yxorna i regel var korta
skulle kunna ha sin förklaring i att bergarten som
material var förhållandevis svårtillgänglig vid denna
tid då den inte förekommer naturligt i berggrunden.
Öborna var tvungna att söka sig till, av isen och
havet till ön förda och kvarlämnade, råmaterial tillgängliga i överväxta grusåsar och gamla strandvallar
samt utmed kusten. Att tidiga lokaler i flera fall påträffats i närheten av just åsar och äldre strandvallar
kan ha sin orsak i detta. Tillgången kan således ha
varit en bidragande faktor, men inte bara det; hanteringen och deponeringen av yxorna har troligtvis
även styrts av ett särskilt förhållningssätt till yxan
som ting. Att döma av gravgodset verkar yxan ha
kunnat vara ett personligt föremål, som människor
bar med sig och som det värnades om. Yxan var ett
värdefullt och viktigt föremål, och öborna verkar ha
gett de enskilda yxorna ett långt liv. Kanske tillverkades förhållandevis långa yxor, vilka sedan med
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tiden arbetades om och blev mindre och mindre.
För det tredje går det att urskilja ännu en typ
av plats i öns tidigt mesolitiska material, om det
sätt varpå tingen hanterats och deponerats tas som
utgångspunkt. Det finns nämligen lokaler som särskiljer sig både från de städade boplatserna och från
gravplatserna med deras hela föremål. Dessa platser
karaktäriseras av ett betydligt mer varierat urval av
ting i fråga om såväl form och material som skick.
De ger ett intryck av att ha varit lokaler som sjudit
av liv och rörelse och troligen har de varit en form
av aktivitets- och samlingsplatser. Till denna typ
av platser hör Stora Förvar, Gisslause, Strå, Svalings
och möjligen också Visborgs Kungsladugård (Wennersten 1907b; Lithberg 1914:21, 67ff; Munthe &
Hansson 1930; Stenberger 1936a; Schnittger &
Rydh 1940). Gemensamt för lokalerna är att fyndförande lager framkommit innehållande alla de typer
av ting som förekommer på boplatserna, t.ex. slagen
flinta, musselskal och djurben. Dessutom förekommer emellertid även både hela och fragmenterade
delar av större redskap och det rör sig inte om något enstaka ting som på boplatserna, utan om större
mängder. Fyndmaterialet visar på spår efter jakt och
fiske, beredning av mat och tillverkning av redskap,
med fynd som bl.a. stenredskap i form av t.ex. yxor,
knackstenar och slipstenar, benföremål, slagen flinta, snäckor, hasselnötsskal och djurben samt djurtänder (t.ex. Munthe & Hansson 1930; Stenberger
1936a). Tingen verkar i dessa fall ha varit knutna
till platserna i sig snarare än till personer och både
hela och trasiga föremål har lämnats kvar. De kan
ha kastats, kvarlämnats för att användas vid senare
tillfällen/besök och ibland troligtvis också avsiktligt
deponerats och kanske även fragmenterats. Viktigt
för förståelsen av dessa platser är också att männi
skoben verkar ha kunnat hanteras och deponeras där,
att döma av fynden av människoben, bl.a. eldpåverkade och ristade, från både Stora Förvar och Svalings
(Nihlén 1927:21; ATA dnr 3435/1929; Munthe &
Hansson 1930; Schnittger & Rydh 1940; Lindqvist
& Possnert 1999; se kap. 4.4).
På denna tredje typ av plats saknas kända spår efter både hus och gravar, men däremot är en förenande
företeelse existensen av härdar eller härdliknande
anläggningar. Dessa anläggningar verkar ha placerats ute på öppen mark intill vilka ting och material
hanterats och deponerats. Det tydligaste exemplet på
detta är Stora Förvar där det genom samtliga mesolitiska skikt i det inre av grottan påträffades en kontinuerligt använd stor härd. Denna härd verkar ha
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haft en viktig och central funktion i samband med de
handlingar som utfördes i grottan. På liknande sätt
är en härd känd från Gisslause. I Strå har en kistlik
rund 0,5-0,6 m stor stensättning framkommit tolkad
som en eventuell härd. I Svalings har en anläggning
påträffats, bestående av fyra utplacerade kullerstenar
i en kvadrat med en meter långa sidor, vilken definierats som en möjlig härd. Den enda plats där det finns
en uppgift om flera härdar är Visborgs Kungsladugård, men eftersom denna plats bär spår av nyttjande
även från senare tidsperioder är härdarnas tidställning
oklar (Wennersten 1907b; Lithberg 1914:67ff; Nihlén
1927:21; Munthe & Hansson 1930; Stenberger 1935a;
Seving 1986).
Dessa härdar eller i alla fall härdliknande anläggningar får mig att associera till Fuglestvedts
resonemang om tidiga pionjärers världsbild och
hennes argumentation för att de hade förmågan att
skapa sin värld var de än befann sig. Hon menade
att detta skedde genom konstruerandet av ett mikrokosmos vars centra eller axis mundi markerades i
form av en mittstolpe eller en härd. Detta konstruerande kan ha fungerat som ett symboliskt sätt att
skapa världen, vars centra erbjöd en öppning till det
gudomliga (Fuglestvedt 2009:273).
En möjlighet är att denna tredje typ av plats
ska begripliggöras som skapade mikrokosmos, där
härdarna eller de härdliknande anläggningarna representerade axis mundi och därmed fungerade som
öppningar till andra världar. Kanske är det också i
detta sammanhang som hanterandet och deponerandet av ting och material på dessa platser ska förstås.
Här förekommer som nämnts inte bara material som
kan tolkas som matrester och rester efter redskapstillverkning, utan också en betydligt större andel hela
eller fragmenterade ting av det slag som på boplatserna verkar ha blivit avsiktligt deponerade i samband
med att de övergavs. Detta skulle jag vilja tolka som
att ritualiserade praktiker utfördes i betydligt högre
grad på just denna typ av platser, något som också
förekomsten av människoben understryker. I dessa
praktiker kan hela ting ha ingått, men även fragmenterandet av föremål verkar ha varit en viktig del. Ett
exempel är att det i Svalings påträffades små fragment
av en ockrahaltig sandsten (Nihlén 1927:21).
En forskare som fördjupat sig i det avsiktliga
sönderdelandet av ting är John Chapman (2000)
och han har listat ett flertal olika orsaker. Två av
dem tycker jag är särskilt intressanta. En orsak till
att ting avsiktligt sönderdelas kan enligt Chapman
vara en vilja att åstadkomma något, t.ex. att frigöra

i tingen inneboende krafter och/eller sätta stopp för
något och därmed inleda någonting annat. Ett annat syfte kan vara att ha sönder ting för att kunna
dela dem mellan flera aktörer för att därigenom
knyta allianser och skapa länkar såväl människor
emellan som mellan människor och platser. Kanske
ska de fragmenterade tingen och materialen invid
de härdliknande anläggningarna i linje med detta
resonemang förstås som spår efter ett skapande av
allianser såväl människor emellan som mellan människor och andra världar.
Utifrån Chapmans och Fuglestvedts resonemang
skulle således hanterandet och deponerandet av ting
och material ha kunnat ingå som en aktiv del i att
invid härdarna/de härdliknande anläggningarna
återställa harmoni i relationen mellan människor,
den besjälade naturen och/eller andra världar och
att därigenom skapa och återskapa världen. Detta
ska dock inte förstås som att sakrala och profana aspekter av människornas liv var rumsligt åtskilda (jfr
Brück 1999), utan förmodligen var de intimt sammanbundna med varandra och påverkade öbornas
liv på olika sätt oavsett var de vistades.
Stora Förvar med Gotlands äldsta dateringar verkar ha fungerat som en central plats, kanske för hela
ön, dit människorna kan ha rest för att kring härden,
genom ritualiserade handlingar av olika slag, skapa
och återskapa världen, reglera relationer och säkra
framtiden. De många fynden och tjocka lagren i
Stora Förvar saknar nämligen helt motstycke och är,
liksom dess belägenhet i en grotta, unika. Ianspråktagandet och användandet av grottan hör också nära
samman med öns äldsta pionjärfas, samtidigt som
det intensiva användandet av och de tjocka lagren i
grottan går stick i stäv med den mycket rörliga tillvaro som förmodligen präglade dessa människors liv
(se vidare kap. 4.3 & 4.4). Efter det att aktiviteten i
grottan minskat för att till sist upphöra helt verkar
denna för hela ön centrala plats ha ersatts av lokala
dito spridda runt om på det gotländska fastlandet.
Bland dessa kan nämnas att Svalings låg i ett liknande läge i landskapet som Stora Förvar, d.v.s. vid
inloppet till en havsvik (Nihlén 1927:fig. 5). Detta
tyder på att öborna började förankra sig också på
huvudön, en förankring som skulle komma att växa
sig allt starkare med tiden.
Sent mesolitikum (5650-3900 f.Kr.)
Det finns flera aspekter som förenar tidigt och sent
mesolitikum på ön. En av dem är den betydelse som
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Figur 4.10. I det yngre mesolitiska materialet är förhållandet till yxan som ting och till bergarten som material ett helt annat än under äldre
mesolitikum. Skadade yxor verkar inte ha arbetats om, utan istället tycks de ha tagits ur bruk. Stora mängder yxor är kända och en stor del
av de yxor som hittats inom yxplatserna är mer eller mindre fragmenterade. Här ges några exempel från yxplatsen Norrbys i Hall sn. Från
vänster till höger: atypisk limhamnsyxa med avslagen egg, 11,3 x 6,8 x 3,6 cm (SHM 16609:19), tre limhamnsyxor, varav en hel med skadad
egg (9,9 x 5,2 x 2,4 cm), ett eggparti med skadad egg (7,6 x 5,6 x 2 cm) och ett nackparti (9,5 x 5,45 x 2,3 cm) (16609:12) samt ett mittparti av en välslipad trindyxa med avslagen nacke och egg (8,45 x 5,15 x 3,6 cm) (16609:34). Yxorna är ej skalenligt återgivna.

tillskrevs yxan som ting. Även om det under senare
delen av mesolitikum saknas motsvarigheter till de
tidiga extraordinärt långa och välarbetade trindyxorna framgår det av bl.a. medvetna deponeringar av
olika slag att yxan fortsatte att vara ett rituellt laddat föremål. Ytterligare en likhet är att en tredelning kan anas också i det senare mesolitiska materialet; en tredelning som kan ha haft en liknande
innebörd som under tidigt mesolitikum. Denna
överrensstämmelse torde ha sin grund i ett liknande
förhållningssätt till ting i olika skick.
Hårt fragmenterade rester efter hantering av djur
och redskapstillverkning återfinns ensamma eller
tillsammans med enstaka redskap, vilket för tankarna till de tidigt mesolitiska boplatserna, även om
inga hus är kända från de sent mesolitiska motsvarigheterna. Ett exempel är Hägvards i Hall sn där
flintavslag och obrända djurben hittats (Äijä 1976).
Inte heller några gravar eller gravfält från sent
mesolitikum är kända, men till skillnad från de hela
yxorna i gravar och på land som karaktäriserade det
tidigt mesolitiska materialet, återfinns istället mestadels hela trindyxor deponerade i våtmarker. Något som möjligen kan ha knutit detta samman är en
förändrad syn på vatten av olika slag, snarare än en
förändrad syn på hela yxor. Att det vanliga sättet att
begrava döda på under senmesolitikum i Sydskandi-
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navien kan ha varit till havs är en idé som förts fram
av Jimmy Strassburg, utifrån kända fynd av begravningar i båtar både på land och i vatten (Strassburg
2000; jfr Gill 2003). Om något liknande kan ha
förekommit på Gotland och kan ligga bakom våtmarksfynden, går emellertid utifrån dagens källäge
inte att svara på.
Som en parallell till de tidiga platserna med
härdar eller härdliknande anläggningar, där en rikligare förekomst av såväl hela, som mer eller mindre fragmenterade ting hittats, står slutligen öns
yxplatser. Gällande yxplatser i östra Mellansverige
har Stig Welinder påpekat att många av yxorna där
varit förvånansvärt välbevarade med helt oskadda
eggar (Welinder 1977:53). Detta gäller däremot inte
det gotländska materialet. Efter en genomgång av
beskrivningar och avbildningar av yxor från yxplatserna i arkivmaterialen har jag kunnat konstatera att
yxorna i majoriteten av fallen är mer eller mindre
fragmenterade och att det i många fall rör sig om
yxor med kraftigt skadade eggar och/eller om halva
yxor (fig. 4.10).
Denna tredelning går alltså igen från tidigt till
sent mesolitikum, indikerande ett liknande förhållningssätt till ting i olika typer av skick under båda
perioderna. Samtidigt ger de skillnader som framträder mellan lokalerna från tidigt respektive sent
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mesolitikum en inblick i aktuella förändringsprocesser. Medan Stora Förvar verkar ha varit de första
pionjärernas fasta punkt i den nya världen, ger de
platser som med tiden övertog grottans funktion en
uppsplittrad bild och de förefaller representera en förhållandevis småskalig nivå av organisation. Överlag
verkar öborna under tidigt mesolitikum ha organiserat sig i mindre enheter på det gotländska fastlandet. Yxplatserna från sent mesolitikum ger däremot
intryck av ett framväxande av en annan social verklighet, som ligger i linje med den anknytning till
specifika områden som lokalernas utbredning och
även deponeringspraktiken gällande våtmarksfynden indikerar. Vid denna tid hade öborna tillägnat
sig landskapet, men inte bara det. Landskapet hade
börjat bli en del av människornas självbild och var
således en viktig del i framväxandet av trakter och
till dessa knutna identitetsskapande processer. Bland
yxplatserna finns storleksmässiga motsvarigheter till
de föregående aktivitets- och samlingsplatserna och
det rör sig om lokaler där dussintals yxor påträffats. I
den nordöstra delen av norra Gotland fanns tidigare
de två härdlokalerna Strå och Gisslause, vilka under
sent mesolitikum följdes av yxplatsen Västös och av
de yxfynd som gjorts vid Skuttlings nära Takstensmyren. Motsvarande platser med dussintals kända
yxor har påträffats runt om på hela ön. Det finns
emellertid även ytterligare två nivåer av yxplatser.
Den ena nivån motsvaras av de två platser från
vilka ett hundratal yxor kommit in till museerna,
nämligen från Kambs invid Martebo myr och från
trakten kring Grinds på den sydöstra spetsen av Vallstenaudden i Linaviksområdet. I dessa två intensivt
nyttjade områden verkar öborna således vid sidan
av lokalt använda yxplatser även ha brukat en större gemensam plats. Den andra nivån motsvaras av
sammanlagt fyra lokaler: Norrbys, Nasume, Kroks
och Krokstäde, från vilka hundratals yxor kommit
in till museerna och där ytterligare hundratals yxor
en gång kan ha deponerats (Nihlén 1927:39; Isedal 1985). Dessa lokaler verkar av det enormt höga
antalet yxor att döma ha använts av många männi
skor; människor som kan ha tagit sig relativt långväga ifrån för att ta del av råmaterialet på just dessa
platser. Samtidigt förefaller dessa yxplatser ha varit
knutna till specifika grupper av människor, något
som indikeras av ett uppsatsarbete utfört av Eva
Isedal (1985). Genom en noggrann genomgång av
samtliga yxor från dessa fyra lokaler kunde Isedal
urskilja signifikanta skillnader, vilka hon tolkade
som ett uttryck för olika hantverkstraditioner. Om

detta är riktigt innebär det att tillverkningen av
yxor som hantverk var väl förankrat på dessa platser och fördes vidare från generation till generation.
Lämningarna på lokalerna gav dessutom platserna
en tidsdimension som över tid kan ha blivit starkt
betydelsebärande. När öborna tog sig till dessa platser för att tillverka nya yxor möttes de av äldre spår
av yxtillverkning och av äldre yxor. Härmed kan
lokalerna ha skapat band mellan levande och döda
i form av tidigare generationer. När de sedan själva
tillverkade yxor där, och spår lämnades synliga för
kommande generationer, gjorde de sig själv till en
del av framtiden. Detta gav såväl hantverket som
platserna i sig en tidsmässig förankring, och därmed
kan yxplatserna och yxtillverkningen ha bidragit till
befästandet av sociala grupper (jfr Högberg 2002).
Som tidigare nämnts delade stora höglänta hällmarksområden in Gotland i fyra delar, vilket kan
relateras till att dessa stora yxplatser är fyra till antalet. P.g.a. detta ligger det nära till hands att tänka
sig att denna naturliga uppdelning av ön med tiden dels fick bäring på hur människorna såg på och
identifierade sig själva, dels fick betydelse för hur de
förhöll sig till varandra. Att lokalerna i Tofta trots
att de ligger nära varandra torde ha tillhört olika
grupper av människor under lång tid, har tidigare
framhållits av Anders Carlsson (1998:32), något jag
således håller med om. Tofta verkar därför redan under sent mesolitikum ha blivit något av ett centralt
område för stora delar av ön. Toftaområdet verkar
alltså ha tagit över den centrala roll som Stora Förvar
tidigare hade haft. Orsaken till detta kan vara flera,
men tänkbart är att den uppsikt som från kusten i
Tofta finns över Karlsöarna, de mycket rikliga förekomsterna av råmaterial som förekommer samt det
för hela ön förhållandevis centrala läget, kan ha haft
betydelse.
De fyra största yxplatserna på ön verkar ha haft
en central betydelse för människorna ända fram till
mesolitikums slut. Att de fortsatte besökas och användas även därefter är en faktor som ytterligare belyser hur pass betydelsefulla de en gång var (se kap.
5 & 6). Yxplatser, yxorna och även bergarten som
material blev härmed en central del i skapandet och
återskapandet av olika gruppers identiteter inom ön.
De tycks ha varit intimt involverade i hur livet organiserades och med hur öborna kom att identifiera sig
själva.
Att dessa lokaler var involverade i en, under sent
mesolitikum pågående, process där mellanmänskliga relationer etablerades som ett led i öbornas allt
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starkare förankring i landskapet, ser jag som en viktig faktor för att förstå det fenomen som yxplatserna
motsvarar. Sent mesolitikum skulle jag vilja beskriva som en period då människorna började identifiera
sig med det specifika område, den bygd och det
område de bosatt sig i. I denna identitetsskapande
process på flera nivåer verkar lokala drag i landskapet och även lokalt material ha haft en fundamental
betydelse. Det finns emellertid många olika lokala
material, så frågan är varför just bergarten blev så
betydelsefull. Yxans symboliska betydelse kan vara
en viktig faktor, men eftersom yxplatserna verkar ha
växt fram i kölvattnet efter den andra litorinatransgressionen ligger det nära till hands att se denna
händelse som en viktig utlösande faktor. Redan på
platser från tiden direkt efter litorinamaximum är
yxorna fler än de var på lokaler dessförinnan. En
möjlig ingång till förståelse för detta kan vara att
se till vad havet tog och vad det lämnade efter sig i
samband med transgressionen.
Havet kom i samband med den andra litorinatransgressionen att höja sig flera meter och detta
kom kraftigt att omforma landskapet. Detta medförde att platser som tidigare legat strandnära sakta
men säkert kom att slukas av havet. Platser som havet tog genom att de överlagrades var lokaler som
Strå, Svalings och Gisslause. Det rör sig alltså om de
platser med härdar eller härdliknande anläggningar,
som kan ha övertagit den roll grottan Stora Förvar
tidigare hade. Eftersom kommunikationen med andra världar var förknippad med dessa platser, är en
möjlighet att andra världar efter att dessa lokaler
hamnat under havsytan kom att förknippas med havet självt.
Vad var det då som havet lämnade efter sig? I
och med att Litorinahavet nådde sin högsta nivå
utbildades en stor strandvall, som var den största
sedan Ancylussjön hade nått sin högsta nivå innan
människor överhuvudtaget kommit till ön. När havet steg förde det med sig stora mängder stenmaterial och när havet sedan drog sig tillbaka svallades grus och stenar fram, vilka blev liggandes kvar
lätt tillgängliga i Litorinavallen och på stränderna
nedanför. Tillgången på lämpligt stenmaterial för
hantverket ökade således markant. Öborna verkade
nu ha kommit att stå inför ett med öns mått mätt
överdåd av lättillgängligt stenmaterial. Eftersom
havet hade lämnat detta material efter sig, är det
möjligt att bergarten kom att begripliggöras som en
gåva från havet och från de andra världar havet kan
ha börjat förknippas med. På Gotland stod männi
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skorna alltså, under havets regression, inför en aldrig tidigare skådad mängd av stenmaterial, vilket
kan ha kommit att påverka öbornas inställning till
stenen och som gjorde de platser där överflödet var
som störst mycket betydelsebärande. Dessa platser
bör inte bara ha begripliggjorts som praktiska råmaterialplatser utan genom att bergarten uppfattades
som skänkt av havet, och av med havet förknippade
andra världar, bör de också ha varit genomsyrade av
andra värden. Det som stod i fokus var bergarten
som ett laddat och värdefullt råmaterial.
Om bergarten begripliggjordes som en gåva från
andra världar är det en trolig anledning till att det
var just detta lokala material som fick en så framträdande betydelse. Redan tidigt kom det också
att uppmärksammas att yxplatserna till sin karaktär skiljde sig från andra stenålderslokaler. Nihlén
reflekterade över platsernas placering i landskapet
och konstaterade att lägena delvis torde ha valts
med hänsyn till förekomsten av lämpligt yxtillverkningsmaterial och han framhöll att lokalerna som
helhet hade karaktären av verkstadsplatser (Nihlén
1927:48). Detta anser jag också är helt riktigt. På
flera platser, framför allt de med flest kända yxor,
har grönstensblock, både obearbetade och mer eller
mindre bearbetade, påträffats. Till det kommer också både ämnen och förarbeten, stora mängder grönstensavslag och även knack- och slipstenar. Lokalerna ger härmed ett omisskännligt intryck av att ha
varit platser för yxtillverkning och de torde kunna
liknas vid en typ av stenbrott. Det mesta talar för att
människorna inte bara hämtat råmaterial från dessa
platser, utan också tillverkat yxorna där. Synen på
bergarten torde ha varit en bidragande orsak till att
platser med rikliga mängder råmaterial blev viktiga
lokaler i landskapet. Dessutom torde det ha inneburit att hanterandet av materialet och tillverkningen
av yxor var förbundet med strikta regler och föreställningar. Möjligen kan synen på bergarten i sig
därmed vara en ingång till förståelse för ytterligare
en aspekt som kraftigt skiljer sent mesolitikum från
äldre tider på ön, nämligen den stora mängden yxor.
De förhållandevis få yxor som hittats i fyndförande
lager från tidigt mesolitikum står i stark kontrast
till yxplatsernas tusentals yxfynd.
Hur ska då den rikliga mängden yxor begripliggöras? Inger Österholm ville förklara den stora
mängden yxor med den stora tillgången på råmaterial. Hon menade att öborna p.g.a. överflödet av
råmaterial hade råd att kassera slitna och omoderna yxor för att ersätta dem med nya (Österholm
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1989:144). Givetvis är den rikliga tillgången på råmaterial en viktig förutsättning, men bara för att
öborna kunde göra nya yxor behöver de emellertid
inte ha gjort det. Sannolikt ligger det också ett stort
arbete bakom alla de yxor som nu kom att tillverkas,
varför en annan förklaring behövs. Österholm ansåg
förvisso att det ökande antalet trindyxor även var en
följd av att röjningsarbeten hade påbörjats i den täta
skogen i slutet av mesolitikum. Hon hänvisade här
till att kolkurvan i pollendiagrammen ökade innan
almfallet (Österholm 1989:191). Med en framflyttad
datering av almfallet faller emellertid denna ökning
troligtvis inom tidigneolitikum (se kap. 3), medan
yxplatserna började växa fram långt tidigare direkt
efter litorinamaximum.
Sedan dess har andra förslag presenterats, som
tagit fasta på att yxorna faktiskt finns kvar inom de
platser där de tillverkats. Anders Carlsson har framhållit att yxor, både hela och som delar av tillverkningsprocessen, liksom de redskap som användes
vid tillverkningen, lämnades kvar på platserna avsiktligt. Att döma av att yxorna på yxplatser i östra
Mellansverige ibland har helt oskadda eggar framhöll han att yxor ibland även slagits sönder avsiktligt. Han satte detta i samband med komplicerade
rituella beteenden. Baserat på att en grav hittats på
en plats i Västsverige med en riklig mängd spetsredskap samt kärn- och trindyxor, vilka med tiden
ersattes av lihultsyxor, menade han att de ritualer
som ägde rum på yxplatserna möjligen inkluderade
ett handhavande av döda (Carlsson 1998:29ff).
Detta är en tanke som utvecklats av Alexander
Gill, som istället fokuserat på att det på de allra
flesta yxplatser saknas regelrätta begravningar och
spår efter ett hanterande av döda. Utifrån ett fynd i
Danmark, där en person hittats begravd i en kanot
som sedan fästs med pålar vid bottnen, menade han
att yxplatserna kanske ska förstås i relation till en
dylik gravpraktik. Med vikt lagd vid yxplatsernas
belägenhet på stränder menade han att yxorna kan
ha använts för att tillverka just dylika begravningsfarkoster. Han lyfte även fram att det finns yxor på
platserna med skadade eggar, indikerande att de
använts innan de övergavs. Genom att ha använts i
rituella sammanhang ska sedan yxorna ha blivit laddade med farliga krafter eller blivit kulturellt orena
och därför inte kunnat återföras till vardagen. Istället har de lämnats kvar på platserna (Gill 2003:40f).
Ett problem med dessa tolkning för Gotlands del är
dels att spår efter ett hanterande av döda helt saknas,
dels att yxplatserna på ön fortsatte att användas även

efter det att de förlorat sina initialt strandbundna
lägen. Som jag ser det verkar det istället ha varit
yxorna i sig som stod i fokus.
Jag skulle vilja föreslå att det var förhållningssättet till den enskilda yxan som förändrades radikalt.
Att se på yxan som ett personligt ting, som vårdades och arbetades om i det längsta och som kanske
gick i arv över generationer, verkar vara ett förhållningssätt öborna lämnade bakom sig. Yxorna verkar
inte längre ha arbetats om när de gick sönder, utan
istället förefaller människorna ha valt att tillverka
nya. Om ett annat förhållningssätt till yxan med
en ständig nytillverkning som följd är orsaken till
att många yxor tillverkades, förklarar det ändå inte
varför så många återfinns inom begränsade ytor på
yxplatserna. Jag menar att en möjlig ingång till förståelse kan vara att skilja mellan tillverkningen av
yxorna på platserna och deponerandet av dem.
Avseende deponerandet är det märkbart att det i
vissa fall har påträffats hundratals yxor inom de relativt små områden som lokalerna omfattar. Det föreligger i sin tur uppgifter om att det inom platserna
i sig ibland hittats många yxor inom starkt begränsade ytor, indikerande att det kan ha varit fråga om
depåer. I ljuset av detta anser jag att Welinder (1977)
mycket väl kan ha haft rätt i att yxorna kan ha lagts
ner som depåer för att sedan ha spridits ut genom
åkerarbeten. Intressant är också det fragmenterade
skick som de flesta deponerade yxor befann sig i. Det
är anmärkningsvärt hur få av yxorna som möjligen
kan vara hela. Istället är de allra flesta av yxorna skadade. De har kraftigt skadade eggar och är till stora
delar mer eller mindre halverade. En möjlighet är att
de ibland kan ha blivit avsiktligt förstörda, men det
rör sig inte om några helt sönderdelade ting, utan
om vad som snarast kan definieras som trasiga yxor.
En annan möjlighet är därför att de kan ha gått sönder i samband med användning.
En möjlig förklaring till de många på platserna
deponerade yxorna skulle helt enkelt kunna vara att
yxorna efter att de tillverkats fördes bort från yxplatserna för att användes på andra typer av platser, i olika
situationer och sammanhang, men att de efter att de
gick sönder i hög utsträckning kom att återlämnas på
de platser där de en gång tillverkats. Som Lars Larsson
och Sven-Gunnar Broström (2011) betonat angående
de rikliga mängderna yxor, yxfragment och spår efter
yxtillverkning som påträffats på den tidigneolitiska
lokalen Stensborg i östra Mellansverige, verkar det
ha funnits en direkt länk mellan yxornas födelse och
deras död. I och med att yxorna gått sönder var de
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kanske inte längre lämpliga för människor att bruka.
De hela tingen kanske sågs som möjliga att använda,
bruka och även ge bort. Troligen förändrades däremot
deras betydelse i och med att de gick sönder. De kanske inte längre sågs som ting utan som ett kraftfullt
material. Kanske ansågs materialet tillhöra andra
världar, ett material som varit till låns och därför på
ett eller annat sätt skulle lämnas tillbaka. Möjligen
var det således trasiga, brukade yxor som deponerades
på de platser där de en gång tillverkats som ett sätt att
återställa ordningen genom att ge tillbaka materialet,
eventuellt i utbyte mot nytt råmaterial till nya ting.
En aspekt som har lyfts fram i östra Mellansverige är
att de senmesolitiska yxorna är mycket olika varandra
och att ingen yxa är den andra lik (Hagberg 2004;
Ahlbeck & Gill 2010). Mattias Ahlbeck och Alexander Gill (2010) har föreslagit att detta skulle kunna
ha sin orsak i att de trodde att yxans form redan fanns
inbäddad i stenen och att göra en yxa kan ha handlat
om att ta fram dess redan existerande form ur stenen.
Om en sten inbegrep en yxa kan det också vara en förklaring till varför öborna, när denna yxa gick sönder,
fick återvända till yxplatserna för att ta fram en ny
yxa ur en ny sten. Med dessa ritualiserade handlingar
kan yxplatserna ha blivit en form av mötesplatser och
platser för förhandling och kommunikation mellan
olika världar, en kommunikation som de fragmenterade tingen både var orsak till och en förutsättning
för.

4.3 Djur
Genom hela mesolitikum verkar tingen ha varit
laddade föremål med inneboende krafter och både
deras typ och deras skick var avgörande för hur de
betraktades, hanterades och deponerades. Frågan är
om liknande föreställningar också kan ha haft inverkan på hur djurben hanterandes och deponerandes?
Vilket förhållande hade öborna till djuren under
mesolitikums lopp?

Pionjär- och etableringsfasen
– från 7400 till 5650 f.Kr.
Det äldsta animalosteologiska materialet på Gotland är förhållandevis enhetligt. Sälen, framför allt
gråsäl men också vikaresäl, verkar ha varit det vikti-
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gaste jaktbytet att döma av att ben av säl dominerar
på alla platser från perioden. Detta ska förmodligen
förstås i relation till att det sannolikt inte fanns några landlevande däggdjur alls på ön då människorna
först anlände (Ahlgren 2011:39). Intressant nog förekommer ändå ben av hare redan i de allra äldsta lagren i Stora Förvar, där de daterats till perioden 72006500 f.Kr. (Lindqvist & Possnert 1997:40). Harben
har därutöver identifierats också i Visborgs Kungsladugård samt i Gisslause (Lindqvist & Possnert
1997; Ahlgren 2011). Troligen är det människorna
själva som förde över och därmed etablerade haren
på ön (Ahlgren 2011), något som alltså bör ha skett
redan i ett mycket tidigt skede. Till detta kommer
mindre mängder fågel- och fiskben, även om mängden fiskben är märkbart fåtalig. Störst antal finns i
Stora Förvar där de till stor del utgörs av lax och en
del fisk finns i Gisslause i form av sarv, gädda och
mört. I Visborgs Kungsladugård har några brända
ben av gädda hittats och i Strå ska några fiskkotor
ha framkommit vid 1939 års undersökning, medan
fisk saknas helt i materialet från Svalings (Nihlén
1927:21, 58; Munthe & Hansson 1930:270; Stenberger 1936a, 1939a; Seving 1986:28f; Knape & Ericsson 1988; Lindqvist & Possnert 1997). Då samtliga
lokaler med större mängder djurben är lokaler belägna i kustzonen, skulle jag vilja se detta som ett
belägg för att öborna kan ha utnyttjat skilda naturzoner på olika sätt. Troligen var fisket mer betydelsefullt än vad materialet ger intryck av. Likaså kan
jakten på hare också ha varit vanligare. Skillnaden
kan handla om att säljakten utfördes med utgångspunkt från lokalerna utmed kusten, medan fisket
och den terrestra jakten i högre grad kan ha skett
med inlandslokaler som utgångspunkt.
Att det är på lokalerna vid kusten som ritualiserade handlingar verkar ha varit vanligast förekommande skulle kunna ses som ett belägg för att
det var de kontexter där säljakten bedrevs, och där
sälar hanterades och deponerades, som var de mest
laddade och betydelsebärande. Men vilken relation
hade människorna till själva djuren? Jakten och den
efterföljande hanteringen av de döda sälarna kan ha
varit viktiga aktiviteter, förbundna med olika regler
och föreställningar, och öborna verkar ha haft stor
respekt för djuren i sig. Hur människorna på ett mer
personligt plan relaterade till djuren ger däremot
det kända källmaterialet ingen ingång till förståelse
för. I de tre kända gravarna saknas tandpärlor och
djurben helt, och inte ens föremål tillverkade av ben
från lokalt förekommande djur har påträffats (Ar-
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widsson 1949, 1979). Detta skulle kunna innebära
att öborna inte hade en närmare personlig relation
till djuren, men det skulle också kunna vara en källkritisk fråga. I mesolitiska gravar i Tågerup har t.ex.
stora antal både tandpärlor och djurben framkommit, men där hittades också tandpärlor i de fyndförande lagren (Karsten & Knarrström 1999), vilket
även det är sällsynt på Gotland. Trots att en hel del
djurtänder har noterats bl.a. i materialen från Visborgs Kungsladugård och från Strå, är det mycket
få genomborrade tänder eller tänder med fästeskåror
som påträffats (Nihlén 1927:58; Stenberger 1936a;
Schnittger & Rydh 1940:53). Det verkar således som
att öborna inte identifierade sig med djuren på ett
mer personligt plan, utan att förhållandet till djuren
handlade om något mer övergripande. En inblick i
förhållningssättet till djuren, och då framför allt till
sälarna, är möjlig om hanterandet och deponerandet
av ben inom de fyndförande lagren studeras.
Det verkar ha funnits särskilda regler och föreställningar kring hur sälarna skulle hanteras. De förekommer t.ex. inte inne i husen förutom i egenskap
av skinn eller mat. I Rosarve hittades endast sälfalanger inne i huset (Manneke & Wennersten 1999).
I Sudergårds I framkom, förutom ett fåtal ben i en
av härdarna, sälbenen utanför husen. Intressant är
att det också talades om ett sälskelett (Hammar

Figur 4.11. Diagram upprättat av Knape och Ericson över sälbenens
fördelning på olika kroppsdelar i parcell F13-11 i grottan Stora
Förvar på Stora Karlsö, Eksta sn. Mc och Mt i diagrammet representerar mellanhands- och mellanfotsben, vilket är de enda typerna
av ben som är klart underrepresenterade. Detta har föreslagits bero
på att hand- och fotben i hög grad lämnats kvar i skinnen. Detta
behöver dock inte innebära att sälkroppar deponerats hela och
endast skinnen tagits tillvara, så som Knape och Ericsson menade.
Snarare kan benen ha varit viktiga och betydelsebärande material
som, efter att djuren tagits tillvara i den grad man önskade, samlades ihop och deponerades i grottan. Detta kan vara en handling
som syftade till att upprätthålla harmoni och säkerställa sälarnas
fortsatta existens. Tabell hämtad från Knape & Ericson 1988:33.

1979). Det sälskelett som påträffats utanför huset
ger ett intryck av ett mer avsiktligt hanterande och
deponerande. Det verkar som det funnits en vilja att
hålla samman sälarna även efter döden och efter det
att människorna hade tagit tillvara på de delar de
ville ha. I Stora Förvar märks detta än mer, genom
att samtliga ben från sälarnas kroppar påträffats och
endast falanger är underrepresenterade i förhållande
till övriga kroppsdelar (fig. 4.11). Detta torde bero
på att de troligtvis följde med skinnen (Knape & Ericsson 1988). Även antalet sälar i grottan är anmärkningsvärt, något som verkligen understryker att
denna plats inte bara var till för en grupp människor,
utan sannolikt för många, kanske för alla de som
under den tidigaste fasen vistades på Gotland. Detta
visar också hur viktig sälen, framför allt gråsälen,
var för de dåtida öbornas överlevnad. Nästintill alla
sälben i parcell F13-11, ben som i dessa skikt var i
total dominans, har bestämts till gråsäl (Knape &
Ericson 1988). Skillnaden mot de mer utspridda och
flertaliga platser som övertog grottans funktion med
tiden är påtaglig. Lindqvist och Possnert uppskattar att möjligen kring tusen sälar deponerats i Stora
Förvars mesolitiska lager. Bara från parcell G har
närmare 16 000 fragment identifierats. Dessa kan
jämföras med de 825 sälben som identifierats i Strå
och de nästan 2 500 sälben som registrerats bland
materialet från Visborgs Kungsladugård (Lindqvist
& Possnert 1997:39).
De rikliga mängderna sälben i Stora Förvar i
kombination med att samtliga ben från sälarna finns
representerade, om än med ett underskott av falanger, fick Knape och Ericsson (1988) att dra slutsatsen
att öborna efter att skinnen tagits tillvara dumpade
hela sälkroppar som avfall i grottan. Att människorna skulle ha lämnat så pass stora mängder kött att
förruttna i en miljö där större landdjur helt saknades
känns tveksamt, om det nu inte var så att sälar deponerades eller offrades i samband med ritualiserade
handlingar. Men varför skulle de i så fall först ha
tagit tillvara på skinnen. Kanske finns det en annan
möjlig förklaring. Kanske var det snarare så att det,
efter att sälarna tagits tillvara så långt möjligt vad
gäller mat, skinn, tran och övriga materialiteter, var
viktigt att samla ihop sälarnas samtliga kvarvarande
ben för att deponera dem i grottan. Jag har tidigare
argumenterat för att hanterandet och deponerandet
av material i grottan koncentrerades kring den centralt belägna av sten konstruerade härden i grottan
och att denna härd kan ha begripliggjorts som en
öppning till andra världar. Varför sälarna deponera-
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des i grottan kan därför ha haft med härdens funktion som port mellan olika världar att göra. Kanske
handlade det om att lämna tillbaka sälarna genom
att under rituella former och särskilda föreskrifter
deponera så många av deras ben som möjligt, först
i grottan och senare på de efterföljande lokalerna
med härdliknande anläggningar på det gotländska
fastlandet eller utanför husen. Genom att på detta
sätt samla ihop sälarnas ben och deponera dem kan
djurens återfödelse ha möjliggjorts och därmed kan
öborna ha ansett att de också säkrade sälarnas återväxt.
Den deponeringspraktik som karaktäriserade
hanterandet av sälarna under tidigt mesolitikum
på Gotland kan jämföras med hur det bland det
nordamerikanska Squamishfolket var viktigt att
vid ätandet av fisk inte förstöra ett enda ben och att
inte heller kasta bort ett enda av dem. Istället skulle
alla ben omsorgsfullt samlas ihop för att sedan åter
deponeras i vattnet. Detta gjordes utifrån föreställningen att benen i vattnet förvandlades till levande
fiskar, vilket möjliggjorde att de sedan kunde fångas
igen. Det handlade således om en praktik för att säkerställa tillgången på en föda som var viktig för deras försörjning (T. Carlsson 2007:195f och där anförd
litteratur). Ett annat jämförbart exempel är samernas björngravar. Vid begravningarna var det viktigt
att lägga tillbaka björnens ben i graven enligt ett
specifikt mönster. Benen arrangerades utifrån skallen som behövde vara intakt, medan övriga ben förutom skulderbladen märgspaltades. Björnen hade
en speciell status inom samernas föreställningsvärld och betraktades som ett heligt djur (Jennbert
2011:111f).
För att återgå till Gotland styrdes troligen människorna på ön under pionjär- och etableringsfasen
av idén att det var viktigt att hantera och deponera sälarna på rätt sätt för att på så vis upprätthålla
världsordningen och både sälars och människors
fortsatta existens. Sälar och människor kan mycket
väl ha betraktats som besläktade med varandra, och
kanske hade det varit sälarnas väg människorna följde då de för första gången tog sig ut till ön.

Identitetsfasen – från 5650 till 4400 f.Kr.
Med den andra litorinatransgressionen ökade salthalten betydligt i Litorinahavet (Yu 2003:15), vilket
bör ha påverkat djurlivet i havet även om dåvarande
Östersjön inte skulle nå sin högsta salthalt förrän
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under mellanneolitikum. Sannolikt kom detta att
påverka gråsälarna och deras beteende. Gråsälspopulationen i området, och även vikaresälen, hade
nämligen, i och med att Yodiahavet övergick i Ancylussjön, kommit att anpassa sig till en sötvattensmiljö (Storå 2001:2); en miljö som nu alltmer förändrades. Om och i så fall hur gråsälarnas beteende
förändrades är svårt att säga, men det verkar hur
som helst som att öbornas syn på sälen i och med
den andra litorinatransgressionen förändrades markant. I och med transgressionen försvinner nämligen sälarna nästan helt ur det gotländska materialet
(se t.ex. Lindqvist & Possnert 1997). Detta talar för
ett samband. Det osteologiskt analyserade materialet från sent mesolitikum på Gotland är emellertid
dessvärre mycket begränsat, åtminstone fram till
ca 4400 f.Kr. Ett litet analyserat benmaterial från
Norrbys indikerar emellertid att gråsälen fortsatte
att vara det viktigaste bytesdjuret. Intressant är
också att ett nytt djur dyker upp i materialen just
vid denna tid, nämligen rödräven. Återigen verkar
människorna således ha valt att förbättra situationen på ön på egen hand genom att föra över och
etablera ett vilt djur. Den hittills äldsta dateringen
av ett rävben härrör från Visborgs Kungsladugård
och faller i tiden ca 5500 f.Kr. Därutöver har ett
rävben från yxplatsen Norrbys daterats till ca 5000
f.Kr. och ett rävben från Stora Förvar har daterats
till ca 4000 f.Kr. (Lindqvist & Possnert 1997:43).
Möjligen fick dock införandet av räven inte fullt ut
den effekt som de hoppats på. Den harpopulation
som etablerats skulle nämligen med tiden bli utrotad, något som införandet av räven kan ha bidragit
till (Ahlgren 2011). Utanför Gotland har det också
kunnat konstateras att fiskets betydelse förmodligen
ökade under senmesolitikum jämfört med tidigare
(T. Carlsson 2007:211 och där anförd litteratur).
Att det finns ett så litet animalosteologiskt material från perioden 5650-4400 f.Kr. och samtidigt
många kända lokaler, anser jag emellertid är viktigt
i sig. När det har grävts på yxplatser har djurbensmaterial påträffats, men med undantag av Norrbys
har de daterats till slutskedet av mesolitikum alternativt till tidigneolitikum (Lindqvist & Possnert
1997). Höjden över havet och yxornas typer indikerar att platserna vid denna tidpunkt varit i bruk under århundraden. Deponerandet av djurben verkar
således inte ha haft någon framträdande betydelse
på yxplatserna vid denna tid. Jag skulle vilja tolka
detta som ett uttryck för att sälens och djurens roll
i samhället kraftigt förändrades och då framför allt
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synen på hur benen skulle hanteras och deponeras.
Om nu sälbeståndet kraftigt minskade och om sälarnas beteende i någon mån också förändrades, och
de kanske inte dök upp där och då de tidigare alltid
hade gjort, trots att människorna hanterade sälarnas
ben på ett korrekt sätt i enlighet med de föreställningar de hade, skulle detta ha kunnat resultera i ett
ifrågasättande av den rådande föreställningsvärlden.
Samtidigt kan det också ha varit människornas sätt
att leva som hade förändrats, varmed de inte längre
upplevde sig som besläktade med sälarna på samma
sätt. Verkligheten hade förändrats och från att människorna tidigare hade stått inför ett överdåd av sälar kom de från det att havet började dra sig tillbaka
efter den andra litorinatransgressionen istället att stå
inför ett överflöd av bergart. Bergarten verkar samtidigt ha övertagit den centrala roll i människornas
liv, som sälen tidigare hade haft. Om det tidigare
hade varit viktigt att hantera och deponera sälens
ben på ett riktigt sätt, blev det istället viktigt att
hantera och deponera bergarten på ett korrekt sätt
i enlighet med dåtida regler och föreställningar. Att
sälarna som varit så centrala i människornas livsoch föreställningsvärld minskade i betydelse, ser jag
också som en del av förklaringen till att pionjär- och
etableringsfasen övergick i en identitetsfas. Öborna
gick från att associera sig med ett över stora avstånd
rörligt djur, till att knyta an till ett stationärt och
lokalt material.
Samspelet mellan människor, djur och andra
världar, så som det tidigare upprätthållits, skapats
och återskapats, fungerade inte längre. Istället söktes andra vägar att begripliggöra världen på. Fokus
kom att flyttas från djuren till vatten, till havet och
till det av havet efterlämnade stenmaterialet. Olika
hantverkstraditioner utkristalliserade sig och yxplatser av olika dignitet, knutna till olika grupper
av människor, växte fram. Om livet under pionjäroch etableringsfasen i mångt och mycket hade kretsat kring relationen mellan människa och djur, kom
livet under identitetsfasen att i mångt och mycket
kretsa kring relationen människor emellan. Männi
skorna verkar ha börjat identifiera sig på ett helt nytt
sätt med den ö de levde på.
En ny, identitetsskapande, process tog sin början
och viktiga delar av denna kan ha varit idéer om
olika gruppers ursprung och deras rötter inom ön.
Det som sker efter 4400 f.Kr. är nämligen att flera
av pionjär- och etableringsfasens platser på nytt togs
i bruk. Detta innebär i sin tur att dessa äldre platser, även om de inte längre användes, ändå bör ha

förblivit ihågkomna på ett eller annat sätt. Kanske
var det så att äldre platser besöktes, men att människorna såg dem som tillhöriga en i någon mån annan dimension. En möjlighet är också att de förblev
ihågkomna genom att ha integrerats i olika gruppers berättelser om sitt ursprung (jfr K. Knutsson
2005). Kanske var kunskap om det förflutna en
viktig del i att lära sig vem man var och var man
hörde hemma. Till kunskapen om ens ursprung
hörde troligtvis även berättelser om sälen. Även om
djuren och hanterandet av deras ben inte hade någon framträdande betydelse under denna period var
troligtvis svunna tiders platser, och berättelser om
en tid då sälen fanns i överflöd och då människor
och sälar levde i symbios med varandra, en viktig
del i identiteten för de människor som då levde på
ön. Det är i alla fall så jag är benägen att förklara de
förändringar som sedan skedde under mesolitikums
allra sista århundraden.

Med det förflutna in i framtiden
– från 4400 till 3900 f.Kr.
Med början kring 4400 f.Kr., strax efter att den tredje litorinatransgressionen hade inletts (Yu 2003), går
det återigen att urskilja förändringar på ön. Djurben i
större mängd dyker åter upp i ett flertal kontexter och
i materialet återfinns en förekomst av helt nya djurarter. En lokal population av grönlandssälar verkar
nu ha etablerat sig i Litorinahavet, vilket sannolikt
hör ihop med ett större inflöde av saltvatten som en
följd av den tredje litorinatransgressionen. Lindqvist
och Possnert har framhållit att grönlandssälen som
art verkar ha varit mer beroende av fullt marina förhållanden i jämförelse med de i både Ancylussjön och
det tidiga Litorinahavet förekommande arterna gråsäl
och vikare (Lindqvist & Possnert 1997:42). Att dessa
fullt marina förhållanden började infinna sig först i
mesolitikums slutskede talar inte bara grönlandssälens uppträdande för, utan också det faktum att det
för första gången förekommer stora mängder torsk
och sill i de arkeologiska materialen från just denna
tid. Vid δ13C-analyser av material från slutet av mesolitikum, i jämförelse med analyser från tidigare delar
av mesolitikum på ön, har det dessutom kunnat konstateras att halterna i både människo- och djurben,
bl.a. i sälarna själva, blivit bra mycket mer marina
(Lindqvist & Possnert 1997, 1999).
I lager från mesolitikums sista århundraden fö-
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religger alltså en helt ny typ av marin fauna med en
dominans av grönlandssäl och med stora mängder
torsk och sill. I sent mesolitiska lager från Nasume har dessutom, förutom grönlandssäl och torsk,
även många ben av tumlare påträffats. Fiskbenen är
betydligt talrikare i kustnära kontexter från denna
tidsperiod än de någonsin varit tidigare. Detta indikerar att det förhållande öborna hade till fisket och
det sätt de utövade fisket på, torde ha förändrats på
så vis att fiske nu bedrevs vid kusten på ett helt annat sätt än tidigare (se t.ex. Lindqvist & Possnert
1997:35, 47). Hur ska då denna förändring begripliggöras? Var det endast en ekonomisk anpassning
till en ny fauna som inte hade så stor betydelse i övrigt? En aspekt talar starkt emot detta. Denna ekonomiska förändring skedde nämligen samtidigt som
en annan markant förändring inträffade. Som jag
redan berört var det vid just denna tid som öborna
återigen började ta äldre platser i bruk. Detta indikerar att den förändring som det osteologiska materialet visar på bara var en del av de förändringar som
vid denna tid skedde i människornas liv.
Förändringens vindar blåste alltså över ön under
de sista århundradena av mesolitikum. Det fanns i
och för sig en stark kontinuitet i det fortsatta brukandet av yxplatserna, men nu uppträdde också ett
återaktiverande av äldre platser. Grottan Stora Förvar togs i bruk igen, men också från lokaler som
Rosarve och Mölner har sena mesolitiska dateringar
erhållits. De förändringar som skedde hade således
två huvudsakliga uttryck, dels ett återanvändande
av äldre platser från öns pionjär- och etableringsfas,
dels en delvis förändrad ekonomi. Den förändrade
faunan verkar således ha fått djupgående effekter för
öborna.
Återaktiverandet av tidigare mytomspunna och
regionalt förankrade ursprungsplatser kan ha medfört en för de lokala grupperna ännu fastare förankring i landskapet. I återanknytandet och i den större
variationen i djurbensmaterialet, ser jag därför fröet
både till en starkare gruppidentitet och till ett större
intresse för djur. Skulle detta sakta komma att ändra
människornas fokus igen, från bergarten till sälen?
Pionjär- och etableringsfasen samt perioden från
ca 4400-3900 f.Kr. tycks ha en gemensam nämnare, nämligen sälen. För att förstå detta tänker jag
mig att uppdykandet av grönlandssälen bör sättas
i samband med att svunna tiders platser, och berättelser om ett överflöd av sälar, kan ha varit viktiga
för människornas identitet och deras syn på sitt ursprung. När grönlandssälen etablerade sig i ett allt
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saltare Litorinahav bör det således ha väckt associationer till det förflutna. Att det i sin tur ledde till
ett förändrat förhållningssätt till äldre tiders platser, som varit förknippade med den tid då sälar och
människor levt i symbios med varandra, förefaller
troligt. Det är i detta sammanhang jag skulle vilja
närma mig det faktum att det var just vid denna tid
som en rad gamla platser åter togs i bruk efter att ha
legat oanvända i mer än 1000 eller närmare 2000 år.
Det är inte heller vilka platser som helst som återaktiverades, utan de äldsta lokalerna inom respektive
region på ön.
Precis som överflödet av sälar och äldre ursprungsplatser tidigare tillhört en annan dimension,
kom de nu båda att bli och göras till en aktiv del av
samtiden. Detta innebar inte att den föreställningsvärld människorna hade helt kom att omkullkastas,
något den fortsatta användningen av yxplatserna
talar för; däremot torde den till viss del ha förändrats. Det som tidigare varit mytbildningar blev nu
en realitet och två världar vävdes samman. Vid sidan
av tingen, av havet och av landskapet samt av olika
gruppers identitet kom djuren återigen att spela en
viktig och aktiv roll i människors liv och föreställningar. Detta förde med sig ett nytt stort intresse
för djuren och även för hur ben skulle deponeras och
hanteras.

4.4 De döda
Den betydelse öborna lade vid hanterandet och
deponerandet av djurben verkar således ha skiftat
under mesolitikums lopp. Frågan är om detta även
påverkade eller samspelade med synen på männi
skoben, och frågan är vilket förhållningssätt människorna hade till de döda under mesolitikum. Gotlands mesolitiska material inkluderar både gravar
och en förekomst av spridda människoben.

Gravar
Öns äldsta gravläggningar utfördes förmodligen
redan i grottan Stora Förvar. Från grottan har hela
Gotlands äldsta dateringar erhållits, 14C-dateringar
som bl.a. härrör från människoben. Det finns flera
faktorer som talar för att dessa människoben till
viss del, och framför allt i dess äldsta fas, kan härröra från kroppar som ursprungligen placerats hela i
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grottan. En dylik faktor är fyndmaterialet. Dels har
två flinteggande benspetsar (den ena hel), dels har
större mängder yxor (bl.a. hela) påträffats. Under
1892 års grävning i parcellerna F, G och H finns en
uppgift om att 30 stenyxor ska ha hittats och i dessa
parceller framkom också människoben, framför allt
spridda utmed grottans väggar. Människobenen hittades från grottans botten och upp till ca 3 fots djup
(Schnittger & Rydh 1940:47), vilket motsvarar de
mesolitiska skikten. Det är också från de djupaste
skikten i parcell G som ett flertal människoben daterats till mesolitikum. Därifrån har ben från minst
nio individer kunnat identifieras, de flesta unga av
båda könen, däribland ett spädbarn, två barn och ett
flertal ungdomar eller unga vuxna. Även ben från
några vuxna och medelålders individer har kunnat
identifieras (Lindqvist & Possnert 1999).
Den förhållandevis stora mängden yxor har föranlett Bägerfeldt (1992) att föra grottan till kategorin yxplatser, men det är sannolikt en felaktig
slutsats. Det var nämligen just under den tid yxplatserna etablerades och huvudsakligen användes som
Stora Förvar låg övergiven. En del av yxorna har förvisso troligtvis deponerats i slutet av mesolitikum.
Det finns emellertid även yxor i de djupaste lagren
och för dessa är en mer lämplig jämförelsegrupp flatmarksgravarna. De enda kontexter som flinteggade
benspetsar och ett större antal yxor hittats i, från
tiden före den andra litorinatransgressionen, är gravarna i Kambs och Stora Bjärs. Kanske ska yxorna
och benspetsarna i Stora Förvar förstås på samma
sätt som de i flatmarksgravarna; nämligen som tillhörande gravläggningar.
Avseende människobenen i grottan finns två
uppgifter som talar för att de spridda ben som påträffats åtminstone till viss del kan härröra från ursprungligen kompletta kroppar. På grottans botten i
dess inre del påträffades vid 1892 års grävning skilda
delar av ett skelett hopsamlade i en hög, varibland
några revben, ryggkotor, ett halvt bäcken, båda lårbenen och underbenen samt fragment av en arm
kunde identifieras (Schnittger & Rydh 1940:47).
Vid uppbrytandet av ett av kalkstensblock och mindre stenar bildat plan på 3,5 m djup i parcell D,
hittades också nära grottans nordöstra vägg en samling skelettdelar inkluderande bl.a. kotor samt ben
från armar och lår (Schnittger & Rydh 1940:37f).
Min tolkning baserat på dessa olika uppgifter är att
döda individer under tidigt mesolitikum placerades
i grottan (jfr Lindqvist & Possnert 1999). De grävdes
inte ner av de stratigrafiska förhållandena att döma,

utan istället verkar de ha lagts eller satts på mark
ytan, framför allt utmed grottans väggar, antingen
med eller utan gravgods och ibland, men inte alltid,
täckta av stenar.
Lindqvist och Possnert (1999) har lyft fram
möjligheten att så många som hundra döda personer kan ha förts från det gotländska fastlandet till
Karlsöarna för att i grottorna där ha ingått i någon
form av dödskult. Karlsöarna skulle av dåtidens
människor ha kunnat betraktas som dödens öar, menade de. Med tanke på de besiktningar som gjorts
av andra grottor på Stora Karlsö och med tanke på
Lilla Karlsöns svårtillgänglighet med dess mestadels
brant stupande sidor, är det emellertid sannolikt att
Stora Förvar var den enda grottan som användes.
Däremot håller jag med om det troliga i att de döda
kan ha förts från det gotländska fastlandet till grottan. Syftet med att föra de döda till Stora Förvar kan
dock ha varit ett annat än att de skulle ha ingått i
en dödskult. Jag tänker mig att grottans betydelse
låg i dess roll som pionjärernas fasta punkt i den
nya världen, som deras mittpunkt och deras mikrokosmos, och jag skulle vilja sätta gravsättningen av
döda utmed grottans väggar som relaterad till detta.
Kanske var de döda representanter för de olika sociala grupper som tagit sig till Gotland. Dessa representanter kan ha kommit att gravsättas i grottan för att därmed göra dessa sociala grupper till
en integrerad del av de ritualiserade handlingar som
utfördes i grottan och därmed till en integrerad del
av världen.
Gravsättningen av döda i Stora Förvar verkar ha
varit som mest intensiv i den allra äldsta fasen med
mycket tidiga dateringar på de flesta människobenen (se Lindqvist & Possnert 1999). Detta verkar ha
varit ritualiserade handlingar som utfördes i samband med att människor etablerade sig i ett helt
nytt landskap och gjorde sig till en del av en helt
ny värld. Precis samma förhållande kan ha varit gällande också för de äldsta kända jordgravarna, vilka
daterats till tiden kring 6900 f.Kr. I tid sammanfaller nämligen dessa med att den mest intensiva fasen
i Stora Förvar avtog, vilket möjligen ska förstås som
att människorna nu kom att etablera sig på ett helt
annat sätt även på det gotländska fastlandet. Kanske
hade människorna nu blivit så pass många i regionen att grottan inte längre räckte till som samlande
fast punkt i tillvaron, även om den fortsatte att vara
en central och viktig plats även under de kommande
århundradena. Det finns inga äldre spår, samtida
med den första fasen i Stora Förvar, kända på huvud
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Figur 4.12. Enpersonsgraven i Kambs, Lummelunda sn. Överst till vänster: skelettet med en invid höger axel liggande grönstensyxa funnen
in situ. Skelettet hittades i sittande ställning med kraftigt uppdragna ben, lutande mot den ca en meter djupa, kittelformade gravgropens
norra sida. Foto Greta Arwidsson. Ur Arwidsson 1949:149. Överst i mitten: den planritning som upprättades över graven. Ur Arwidsson
1949:150. Överst till höger: ett grovt slaget och eggslipat yxämne, 18,1 x 7,2 x 4,6 cm. Yxämnet hittades invid graven. Foto ATA. Ur Arwidsson 1949:154. Nederst från vänster till höger: den in situ påträffade slagna och slipade grönstensyxan, 9 x 4,4 x 1,6 cm stor. Starkt vittrad
grönstensyxa funnen intill nedrasade delar av skelettet, 9,7 x 3,9 x 1,7 cm stor. Grönstensmejsel funnen i omedelbar närhet av benen, 9,6 x
2,7 x 1,8 cm stor. Grönstensmejsel hittad på slänten strax nedanför graven, 9,9 x 3 x 2,4 cm stor. Fotografier ATA. Ur Arwidsson 1949:152f.
Yxorna, yxämnet och mejslarna är ej skalenligt återgivna.

ön, även om jag ser det som troligt att de levt där
redan då. Detta motsvarade troligtvis den tid då ön
utforskades och upptäcktes. De första mer stationära
lokalerna och de första gravarna är ungefär 500 år
yngre än de äldsta lämningarna från Stora Förvar.
Därför skulle jag vilja se gravläggningarna av döda
på fastlandet som en del i människornas första ianspråktagande av och etablerande inom skilda bygder
eller områden på huvudön. Ett behov av att markera
människans närvaro och göra de döda till en integrerad del av landskapet även på fastlandet, verkar
ha växt fram.
Fyra skelett är kända, vilka påträffats i eller i
anslutning till tre olika gravar på det gotländska
fastlandet. En av gravarna har hittats i Stora Bjärs
och från Kambs föreligger två säkra gravar. Två av
skeletten, dels mannen i Stora Bjärs-graven, dels ett
kvinnligt skelett från Kambs har 14C-daterats. Dateringarna föll kring 6968+/-128 f.Kr. respektive
6878+/-130 f.Kr. (8050+/-75 BP, 7970+/-80 BP)
(Lindqvist & Possnert 1999:79). Tre av de fyra ske-
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letten har hittats i Kambs och de härrör troligtvis
från två olika gravar, vilka framkom vid grustäkt.
Två personer, båda bedömda som män, påträffades
begravda i varsin grav. Båda två hade placerats i sittande hocker (se fig. 4.12). Därutöver hittades, tillsammans med i platsens grustag nedrasade delar av
det ena manliga skelettet även delar av ett kvinnligt
skelett. Troligen är alltså en av platsens två gravar en
förstörd dubbelgrav alternativt så har en tredje grav
funnits på platsen. Viktigt att notera är att platsens
gravar, även om de delvis förstörts, kom till arkeologins kännedom och att de som arbetade vid grustäkten dessutom betonade att det inte hörde till vanligheterna att hitta ben på platsen (Arwidsson 1949).
Detta talar för att det inte rör sig om något större
gravfält, utan om en mindre gravgrupp. Gravarna
framkom på krönet av den grusås, i vars sluttningar
ner mot Martebo myr stora mängder yngre mesolitiska yxor påträffats, samt nära Lummelundaån som
ledde vidare ut till kusten. På så vis markerade gravplatsen in- och utfarten från Martebo myr. Förutom
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Figur 4.13. Graven i Stora Bjärs, Stenkyrka sn. Till vänster: graven frilades endast delvis i fält, varefter beslutet togs att föra in hela graven till
Gotlands Fornsal. Skelettet var nämligen i mycket dåligt skick och dessutom skadat. Ett hål fanns genom den gravlagdes hjässa och dess
utom stack udden av en benspets upp på insidan av höger bäckenhalva. Friläggandet fortsatte inomhus och bilden är tagen i utgrävningens
slutstadium. Den avlidna hade placerats i liggande hocker, med två slagstockar av hjorthorn utplacerade inom ytan mellan låren och överarmarna. Vid närmare studie visade hålet efter ett hugg eller stick i hjässan påbörjad läkning, men däremot kunde konstateras att käkbenet
i vänster underkäke var krossat efter ett hugg eller slag, varpå sex tänder lossnat och dessa skador visade inga tecken på läkning (Arwidsson 1979:22f). Foto Erik Nylén. Ur Arwidsson 1979:19. Till höger: teckning av de föremål, undantaget slagstockarna, som hittades i graven,
ritade av B. Händel. Längst till vänster: ett mindre flintspån som hittades nära höger axel, ca 3,2 x 1,1 cm stort. I mitten: flera mikrospån som
framkom på olika håll bland bålens ben, ca 1,4 x 0,4 cm, ca 0,8 x 0,6 cm, ca 1 x 0,4 och ca 0,8 x 0,3 cm stora. Längst till höger: den udd
av en flinteggad benspets som hittades på insidan av mannens bäcken, ca 1,9 x 0,35 cm lång. Ur Arwidsson 1979:21.

dessa två gravar är ytterligare en grav känd, från
Stora Bjärs, där en i liggande hocker begravd man
påträffats nedgrävd nära den högsta höjden, men på
landsidan av Ancylusvallen från havet sett (Arwidsson 1979) (fig. 4.13). Den markerade härmed på sätt
och vis in- och utfarten från Lickershamnsviken.
Det är också troligt att gravarna lades nära boplatserna att döma av det relativt korta avstånd som
skilde Stora Bjärs-graven från Sudergårds I. Det verkar således ha funnits ett samband mellan grav- och
boplatser även om de anlagts skilda från varandra.
Efter begravningarna verkar öborna inte heller ha
återvänt till gravplatserna för depositioner eller ritualiserande handlingar av annat slag, dessa verkar
ha förlagts till aktivitets- och samlingsplatser runt
om på ön. Hur dessa rumsligt relaterade till gravplatserna respektive boplatserna är okänt. De döda
anlades hur som helst avskilt från andra aktiviteter
och verkar också ha lämnats ifred. Gravarna verkar
snarast ha markerat den lokala trakt där de döda en
gång levt. Att det var olika sociala grupper som använt de skilda gravplatserna indikeras, inte bara av
närheten till boplatser, utan också av hur de döda
placerats i gravarna, något som framträder än mer
vid jämförelse med mellanmesolitiska gravplatser
utanför ön. Mannen i Stora Bjärs hade gravlagts i
liggande hocker, medan de döda i Kambs påträffades i sittande hocker. Kvinnan i Barumgraven i
Skåne påträffades också i sittande hocker (Welinder
2009:266), medan den mindre gravgrupp som påträffats i Tågerup enbart inkluderade personer som

gravlagts i utsträckt ryggläge med huvudet åt sidan
(Karsten & Knarrström 1999). Sättet att placera
kroppen och därmed konstruera gravarna är således
homogent inom gravplatserna, men skiljer sig från
lokal till lokal.
Det borde ha funnits fler enstaka gravar eller små
gravgrupper av detta slag på Gotland, som kan ha
markerat viktiga punkter och platser i landskapet.
Det starkaste belägget för fler dylika gravplatser är
de extraordinärt långa och välbevarade trindyxor,
som påträffats på ön och som verkar kunna ha haft
ett samband med gravarna (se kap. 4.2) (fig. 4.7 och
4.8). En möjlighet är att dessa extraordinärt långa
yxor utgjorde föremål som deponerats i, till gravarna
i Stora Bjärs och Kambs samtida och likartade, gravar. Förutom den yxa som framkom i Kambs och
den som påträffats i närheten av Stora Bjärs har liknande yxor hittats på andra platser kring Martebo
myr, i Visby, på Baraön i Linaviken och vid Stångmyr på södra Gotland, samt även på okänd plats i
Lärbro sn respektive Stenkumla sn (fig. 4.8). Att de
är rikligast förekommande på norra Gotland, där
äldre lokaler överlag är vanligast, stämmer väl in i
bilden. Särskilt kring Martebo myr är de rikligt förekommande med flera fyndplatser. Detta indikerar
att gravplatser av detta slag kan ha varit förhållandevis många, knutna till mindre sociala och lokala
grupper inom ön, som härmed markerade sin närvaro i landskapet.
Gravarna ger även ytterligare en möjlig inblick i
det sociala livet genom gravgodset. Både enpersons-
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graven i Kambs och graven i Stora Bjärs inkluderade
gravgods och även detta material var homogent sett
till den enskilda graven och heterogent om gravarna
jämförs med varandra (fig. 4.12 och 4.13). Enhetligheten i gravgodset medför att det inte förefaller
helt orimligt att det kan röra sig om personliga föremål, om personliga redskapsuppsättningar, som
därmed skulle kunna ge en inblick i sociala roller på
ett mer individuellt och personligt plan. I Kambs
påträffades en slagen och ytslipad yxa liggandes på
mannens högra axel och tillsammans med ben nedrasade i grusgropen i direkt anslutning till graven
hittades ytterligare en liknande yxa, två mejslar
samt ett förarbete (fig. 4.12). Detta ger en enhetlig
bild av denne man som knuten till en social roll som
hantverkare i någon form, kanske som hus- och/eller
båtbyggare. Inventariet i Stora Bjärs-graven har en
helt annan karaktär. Här påträffades två slagstockar
och mikrospån av flinta (fig. 4.13), vilket indikerar
en social roll som flintsmed. Detta ger ett intryck av
att olika individer under sin uppväxt lärde sig olika
hantverk och sysslor som de också kan ha kommit
att knyta sin personliga identitet till. Härmed talar gravgodset i de två gravarna för en specialisering
på individuell nivå, där olika personer kan ha haft
skilda roller och skilda kunskaper, och att personer
med olika kunskaper och färdigheter kan ha kompletterat varandra i vardagen inom mindre sociala
enheter. Likheter i t.ex. yxformer och redskap, som
flinteggade benspetsar, över stora områden indikerar samtidigt att dessa individer kan ha ingått i mer
yrkesrelaterade större och mindre nätverk. Kanske
var enskilda individers rättigheter och skyldigheter
inom grupperna relaterade till deras specifika förmågor och färdigheter.
Möjligen var de sociala grupper människorna
levde inom åtminstone till en början ganska löst
sammanhållna. Bara det faktum att grupper av
människor kunde och valde att bryta upp från de
sammanhang de tidigare levt i för att ta sig till och
bosätta sig på Gotland, talar för att de inte var starkt
bundna till någon rumsligt förankrad större social
enhet. Kanske var det snarare nätverk av olika slag
och individuella relationer som band människor
samman. Att det också funnits konflikter männi
skor emellan, kanske såväl inom som mellan grupper, ger gravmaterialet en viss inblick i. Mannen i
Stora Bjärs hade nämligen svåra skador på skelettet.
En del var äldre och visade tecken på läkning, andra
saknade dylika tecken och hade sannolikt bidragit
till hans död. Den fragmenterade flinteggade ben-
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Figur 4.14. Eldpåverkat kraniefragment av människa med
skärmärken från grottan Stora Förvar på Stora Karlsö, Eksta sn. Ur
Lindqvist & Possnert 1999:76.

spetsen i graven påträffades dessutom i ett sådant
läge i bäckenet att det bedömdes som möjligt att
mannen hade blivit skjuten med den (Arwidsson
1979). Kanske var det historiska skede som anläggandet av gravarna ingick i en särskilt konfliktfylld
tid. Gravläggningen verkar ha hört hemma i ett
skede då olika grupper ville etablera sig inom specifika delar av ön, kanske som en följd av att allt fler
människor med tiden hittat vägen till ön. Gravarna
skulle närmast kunna ses som ett sätt att markera
och/eller legitimera sin närvaro i landskapet, inom
ett särskilt område och kanske på en viss plats. Gravarna hörde hemma i en tid då olika grupper tog ett
första steg att etablera sig inom skilda delar av ön
och det verkar i denna process ha varit viktigt att
göra de döda, och därmed människorna, till en integrerad del av landskapet. I samband med denna process kan enstaka eller mindre grupper av gravar ha
anlagts på spridda platser i landskapet. Både i Stora
Förvar och på det gotländska fastlandet hör således
gravläggandet av döda samman med en initial fas av
mänskligt etablerande, först på Gotland i stort och
sedan inom specifika delar av landskapet. Därefter
försvinner gravar helt ur det gotländska, mesolitiska
källmaterialet.

Hanterandet av människoben
Förutom flatmarksgravar och gravsättningar har
även spridda människoben hittats. De dödas ben
har således hanterats sekundärt i vissa sammanhang.
De rikligaste spåren efter hanteringar och deponeringar av människoben kommer från grottan Stora
Förvar, något som ytterligare understryker denna
plats särprägel och centrala betydelse för dåtidens
människor. De individer som gravsatts i grottan
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kom alltså inte att lämnas ifred, vilket är orsaken
till att inget intakt skelett påträffats. Olika delar av
skeletten, men framför allt kranier, verkar ha ingått
i ritualiserade handlingar av olika slag. I närheten
av skelettdelarna i parcell D påträffades t.ex., tätt
intill grottans vägg under en kalkstensflisa, ett
ofullständigt kranium. På samma djup, ca 3,5 m
ner, men i grottans mitt hittades vid utgrävningarna dessutom ett helt kranium under en större sten
(Schnittger & Rydh 1940:37f). Även människoben
med spår av åverkan, beskrivna som yxhugg, noterades vid utgrävningarna. Detta har också kunnat
verifieras av Lindqvist och Possnert vid deras analys
av materialet från parcell G. De kunde konstatera
att det i materialet finns mänskliga kraniefragment
med skärmärken, samt även både svedda och brända
människoben (Lindqvist & Possnert 1999:76) (fig.
4.14). Mest omskrivna är kanske den samling rörben som framkom i parcell G eftersom dessa uppges
ha varit kluvna, möjligen spjälkade (Schnittger &
Rydh 1940:37f, 47). De spjälkade benen har av flera
forskare lyfts fram som otvetydiga belägg för kannibalism i någon form (Jennbert 2009:11; Welinder
2009:127). Enligt min mening ligger det däremot
närmare till hands att sätta även de kluvna benen
i samband med andra människoben som på olika
sätt fragmenterats, antingen genom åverkan eller
genom eld. Kanske ska de ritualiserade handlingar
som inbegrep människoben som helhet ses som ett
fragmenterande, vilket syftade till att åstadkomma
något, möjligtvis ett frigörande av benens inneboende kraft. Att ben som material hade stor betydelse
och tillskrevs stort värde och att hanterandet och deponerandet av dem var centrala handlingar, framgår
redan av sälbenen, en bild som människobenen ytterligare förstärker.
Att öborna hanterade och deponerade människoben på detta sätt behöver inte nödvändigtvis tolkas
i termer av en döds- eller förfäderskult, utan jag vill
snarare sätta det i samband med att de döda, i likhet med både ting och djur, härmed gjordes till en
integrerad del av de ritualiserade handlingar som
utfördes i grottan. När grottans betydelse med tiden
avtog kan som nämnts härdlokaler runt om på huvudön ha tagit över grottans funktion som fokus för
ritualiserande handlingar. Även på dessa platser kan
ett hanterande och deponerande av människoben
ha ingått. I Svalings har nämligen ett kraniefragment, av Elias Dahr bedömt som härrörande från
människa men som sedan dess tyvärr förkommit,
identifierats bland de sälben som också tillvaratogs

vid den mindre undersökning som utförts på platsen (Nihlén 1927:21; ATA dnr 3435/1929; Munthe & Hansson 1930; Lindqvist & Possnert 1999).
I övergången till identitetsfasen försvinner sedan
människoben helt ur materialet. Förhållningssättet
till omgivningen verkar överlag ha förändrats och
kanske sågs inte längre ben från vare sig människor
eller djur som lika kraftfulla och betydelsebärande
material. Samtidigt som djurbensmaterialet minskar väsentligt uppstår i det arkeologiska materialet
en total avsaknad av människoben i alla dess former
från en period på mer än 1000 år. Detta kan förstås
motsvara en lucka i det kända källmaterialet, men
utifrån dagens kunskapsläge verkar hanterandet och
deponerandet av människoben, precis som av djurben, markant ha minskat i betydelse.
Den förändring som skedde i slutskedet av mesolitikum, med uppdykandet av grönlandssälen,
med ett återigen rikt djurbensmaterial och med ett
återaktiverande av platser från öns pionjär- och etableringsfas, verkar också ha involverat en förändrad
syn på människoben. Det första ben som i tid följer
på kraniefragmentet i Svalings, är ett människoben
från grottan Stora Förvar som daterats till ca 4300
f.Kr. (Lindqvist & Possnert 1999). Återigen knyts
således öns pionjär- och etableringsfas och mesolitikums allra sista århundraden samman. Öborna verkar dock inte ha återupptagit praktiken att gravsätta
människor i grottan och inte heller verkar de ha återupptagit något omfattande hanterande av de dödas
ben. Faktum är att det till sent mesolitikum daterade kraniefragmentet är det enda människoben som
identifierats i det tre decimeter tjocka skiktet G7,
att jämföra med de 52 ben som identifierats bland
det tidigt mesolitiska materialet i G8-11 (Lindqvist
& Possnert 1997:39, 47). Närvaron av detta männi
skoben i grottan torde kunna sättas i samband med
det överlag förnyade intresse för ben som material,
vilket tog sin början under de sista århundradena av
mesolitikum.

4.5 De levande
I detta delkapitel har jag nu för avsikt att sammanfatta de resultat och tolkningar jag i föregående
avsnitt (kap. 4.1-4.4) argumenterat för, med de levande som utgångspunkt.
Omkring 7400 f.Kr. verkar de första människorna ha nått Gotland. De tycks ha kommit västerifrån
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Figur 4.15. Stora Förvar, Eksta sn. Profil genom de 3,3 m tjocka lagren i brytpunkten mellan parcell G och F (i det yttre grottrummets innersta
del) under utgrävningarna i Stora Förvar år 1891-92. Den understa tredjedelen av lagren avsattes under mesolitikum. Lite till vänster om mitten syns den kontinuerligt använda härden. Att takras skett där stora stenar fallit ner framgår av bilden, men i övrigt verkar lagerföljden vara
opåverkad av nedgrävningar och gravar (Lindqvist & Possnert 1999:68). Foto Hjalmar Stolpe. ATA.

och öborna kom under resten av mesolitikum att
vara involverade och integrerade i förändringsprocesser som ägde rum västerut. Kanske var det öppna
havet en större barriär vid denna tid än det ibland
framställts som. De fåtal föremål av utifrån kommande material som är kända, bl.a. ben av större
landdjur och sydskandinavisk flinta, ger en inblick i
de annorlunda verkligheter som dåtidens människor
tog med sig till ön. Även haren verkar de ha tagit
med sig. Väl på ön fick de däremot sedan anpassa sig
till delvis andra förutsättningar och i huvudsak verkar de ha haft inställningen att ta vara på det som
fanns omkring dem. Redan i de allra äldsta lagren är
det lokala material som dominerar.
De människor som kom till ön verkar inte ha
varit alltför starkt knutna till större sociala enheter
och deras rättigheter och skyldigheter gentemot andra tycks ha baserats på deras medfödda eller förvärvade egenskaper som individer. Det fanns inget som
hindrade att de tog sig till nya trakter och de verkar
ha levt ett mycket rörligt liv. Väl på ön förefaller
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de förhållandevis snabbt ha skaffat sig kunskap och
vetskap om hela den dåtida gotländska övärlden och
anpassat sina nya liv därefter. Höglänta hällmarksområden och vattendelare kom att bilda gränstrakter, medan bygder växte fram utefter vattendrag,
berggrundsskiften och utmed sjöar och myrmarker.
Störst antal lokaler är kända från norra Gotland, men
bygder skulle snart växa fram över hela ön, såväl i
det inre av ön som utmed kusten. Till en början verkar dessa emellertid inte ha haft någon större social
betydelse. Istället organiserade öborna sig framför
allt i mindre sociala enheter och inom dessa mindre
grupper är det troligt att individerna kompletterade
varandra med sina respektive specialistkunskaper.
Samtidigt ingick sannolikt dessa individer i olika
mer eller mindre vidsträckta nätverk både inom och
utanför ön.
Det är möjligt att pionjärerna hade en föreställning om att de kunde skapa sin värld var de än befann sig. Trots detta kom en plats att bli mer central
än alla andra, nämligen Stora Förvar. Kanske kom
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grottan att bli deras mikrokosmos och dess kontinuerligt använda och centralt belägna härd kan ha
begripliggjorts som öbornas mittpunkt (fig. 4.15),
deras axis mundi, där ritualiserade handlingar för att
skapa och återskapa världen utfördes. Att föra representanter för olika grupper i form av döda personer
till grottan och gravsätta dem där kan ha varit ett
sätt att integrera dessa grupper och göra dem till
en del av den dåtida världen. Ritualerna i grottan
inkluderade även ett hanterande av de dödas ben,
som på olika sätt fragmenterades, kanske i syfte att
frigöra deras inneboende krafter och att knyta band
såväl människor emellan som mellan människor och
andra världar. Ben verkar ha varit ett material som
tillskrevs stor betydelse och stort värde. De mycket
stora mängder sälben som påträffats i grottan ger
en annan inblick i deras verklighet. Att alla delar
av sälen förekommer, dock med en underrepresentation av falanger, indikerar att ihopsamlandet av
benen och deponerandet av dem i grottan var en
viktig handling som syftade till att möjliggöra sälarnas återfödelse och därmed såväl sälars som människors fortsatta existens. Att öborna uppfattade sig
som relaterade till och levandes i symbios med sälen
förefaller troligt.
Till en början var ön ett helt okänt land, vilket
de som valde att bosätta sig där behövde utforska
och tillägna sig. Inledningsvis var Stora Förvar en
central, fast punkt i tillvaron och livet präglades av
stor rörlighet. Vid tiden strax efter 7000 f.Kr. började de dock sakteligen att etablera sig på huvudön.
Kanske var människorna redan 500 år efter de äldsta kända fynden i Stora Förvar så pass många att
ett behov för olika grupper att markera och hävda
sin rätt till särskilda stränder eller områden inom ön
växt fram. Kanske hade också ett behov av att göra
människor till en integrerad del av landskapet växt
fram. Det anlades enstaka gravar, i form av jordade
personer med eller utan gravgods, kring 6900 f.Kr.,
vilket hör till de äldsta kända dateringarna på det
gotländska fastlandet. Säkert har gravplatserna varit
fler än de idag två påträffade. Eventuellt ska de extra
långa och välbevarade trindyxor som påträffats förstås som lämningar efter dylika platser och de låg i
så fall nära varandra, vilket kan tas som ytterligare
en indikation på att dåtidens människor opererade i
mindre sociala enheter. Att denna process att etablera sig inom olika delar av ön kan ha varit till viss del
konfliktfylld styrks av de skador som tillfogats en
av de gravlagda individerna. Även om olika grupper
redan nu bosatte sig inom skilda delar av ön hade de

dock troligtvis ett förhållningssätt till omgivningen
som byggde på att de kände hemhörighet med naturen rent generellt.
Anläggandet av gravar verkar ha tillhört en initial fas av mänskligt etablerande först på Gotland i
stort, sedan inom specifika delar av landskapet och
därefter försvinner gravarna helt ur det gotländska
materialet. Stora Förvars betydelse minskade och
med tiden slutade den användas helt. Istället kan det
skapande av världen som tidigare skett i grottan ha
kommit att förläggas till aktivitets- och samlingsplatser runt om på huvudön. Dessa platser inbegriper precis som grottan ett rikt varierat material som
påträffats kring härdar eller härdliknande anläggningar. Inom en av lokalerna har dessutom ett kraniefragment från människa identifierats. Dessa platser skiljer sig från andra lokaler där fyndmaterialet
istället är sparsamt, med endast ett mindre inslag av
ben, slagen flinta och mollusker, samt något enstaka
redskap. Detta indikerar att redskapen i huvudsak
kan ha varit till personer knutna ting som de tog
med sig när en boplats övergavs. De få lämningar
efter hus som påträffats antyder att husen i inlandet
kan ha varit större, medan husen vid kusten kan ha
varit fler och mindre. Människorna verkar ha rört sig
mellan inland och kust och utnyttjat olika resurser
i respektive område, vilket den totala dominansen
av gråsäl på de kustnära platserna indikerar. Boplatserna ger ett intryck av att ha varit städade och de
återfinns separerade från gravplatserna, som i sin
tur verkar ha varit avskilda från alla andra typer av
aktiviteter. Gravplatserna låg på strategiska platser
i landskapet, men de var inga lokaler människorna
återvände till för offer eller ritualer. Den boplats som
är känd från kusten låg vänd mot havet men på behörigt avstånd från detta. Även de s.k. härdlokalerna
låg på platser med bra utsikt över omgivningarna.
Havet i sig, och möjligen också de som färdades på
det eller levde i det, kan ha begripliggjorts som företeelser människorna behövde skydda sig ifrån och/
eller hålla uppsikt över. Kanske var det också av den
anledningen som mindre hus restes i kustzonen än i
inlandet.
I samband med att den andra litorinatransgressionen nådde sitt maximum verkar behovet av skydd
från och uppsikt över havet helt ha försvunnit. Människorna flyttade ner från klinten, de övergav de
indragna lägena och nya platser etablerades direkt
på stranden, vilket förekomsten av svallat material
på flera lokaler indikerar. Med transgressionen fördes saltvatten in i Litorinahavet, något som bör ha
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påverkat sälen. Kanske var det så att sälen utifrån
människornas perspektiv inte längre återföddes som
förut, trots att deras ben hanterades och deponerades på korrekt sätt enligt de föreställningar som var
rådande. Samtidigt kan också människornas sätt att
leva nu ha förändrats så pass mycket att de inte längre identifierade sig på samma sätt som tidigare med
sälarna. Den rådande föreställningsvärlden kan ha
blivit starkt ifrågasatt och när havet sedan drog sig
tillbaka igen öppnades en ny möjlighet. För det första kom den andra litorinatransgressionen att lägga
stora markarealer under vatten och de platser som
blev överlagrade var i flera fall just aktivitets- och
samlingsplatserna där ting och material hanterats
och deponerats kring härdar/härdliknande anläggningar och där världen kan ha skapats och återskapats. En möjlighet är att havet självt, efter att dessa
platser hamnat under havsytan, kom att bli förknippat med de andra världar människorna ansåg sig
ha stått i förbindelse med på dessa platser. Vatten i
olika former verkar överlag ha kommit att begripliggöras som kontaktytor mellan olika världar, något
som bl.a. våtmarksnedläggelserna tyder på. För det
andra kom havet när det drog sig tillbaka att svalla
fram de stora mängder råmaterial som transgressionen fört med upp på land. I Litorinavallen och
på stränderna nedanför lämnade havet efter sig ett
tidigare aldrig skådat överflöd av bergart lämpligt
för det dåtida stenhantverket. Möjligt är att bergarten började begripliggöras som ett material givet av
havet, kvarlämnat av de andra världar havet kommit
att förknippas med. Om öborna tidigare stått inför
ett överflöd av säl stod de nu inför ett överflöd av
bergart och öns yxplatser började växa fram. Fokus
kom att flyttas från den rörliga sälen till den stationära, lokalt förekommande bergarten och pionjäroch etableringsfasen övergick i en identitetsfas.
Som ett resultat av ett helt nytt förhållningssätt
till yxorna kom nu långt fler yxor än tidigare att
tillverkas. Om öborna tidigare arbetat om och förlängt yxornas liv så långt möjligt, verkar de nu ha
tillverkat en ny yxa så fort den gamla gick sönder.
Yxplatserna kom att fungera som tillverkningsplatser för yxor och även som en form av stenbrott. Inom
dem har inte bara yxor utan också råmaterial, stenar med avspaltningsytor, stora mängder grönstensavslag, samt såväl slip- som knackstenar hittats. Det
som emellertid har förbryllat forskare under lång tid
är att yxorna i sig i stor utsträckning finns kvar på
tillverkningsplatserna. Det är dock långt ifrån alla
yxor som återfunnits hela, utan många av de yxor
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som kommit in till museerna från i alla fall öns fyra
största yxplatser är trasiga. De har i många fall mer
eller mindre kraftigt fragmenterade eggar eller är
mer eller mindre halverade. Detta kräver en annan
förklaring och en möjlighet är att det nu var yxorna
istället för sälbenen som var kringgärdade av särskilda regler och föreställningar. En möjlighet är att
öborna, precis som de tidigare samlat ihop sälben
och deponerat dem i bl.a. Stora Förvar för att säkerställa sälarnas återfödsel och harmonin i världen, kan
ha samlat ihop yxorna efter att de använts och gått
sönder för att återdeponera dem på de platser där
de en gång tillverkats. Bergarten verkar ha varit ett
material som kan ha betraktats som givet av havet
och som varande till låns; ett material som de därför
på ett eller annat sätt skulle lämna tillbaka. Att yxplatserna övertog den funktion som aktivitets- och
samlingsplatserna en gång fyllt verkar rimligt. Att
yxplatserna var av central betydelse inom det dåtida
samhället märks genom att, åtminstone de största
av dem, verkar ha varit i bruk hela senmesolitikum
igenom, samt att de även därefter fortsatte att utgöra
viktiga platser i det gotländska landskapet. Genom
återkommande besök på platser med god råvarutillgång fick människorna på ön en fast förankring i tid
och rum.
Ytterligare en intressant aspekt avseende yxplatserna är den skiktning som märks mellan dem.
En del av dem verkar ha använts lokalt, med några
dussin kända yxor. Det finns emellertid också andra
platser, som med betydligt större mängder yxor ger
intryck av att ha varit gemensamma för hela trakter
eller större områden. Det verkar som om en gemensam syn på landskapet, och på människornas plats
inom det, successivt hade utvecklats. Människorna
hade tillägnat sig det gotländska landskapet, men
inte bara det. De tycks också ha börjat identifiera
sig med det specifika landskap de hade omkring sig
och allt tydligare grupperingar mellan människor
verkar med tiden ha växt fram. Något som talar för
detta är öns potentiella våtmarksfynd, vilka indikerar att det vatten som varit mest karaktäristiskt
för respektive region också var det som tillskrevs
störst värde. I regioner präglade av vattendrag är det
i dessa som potentiella våtmarksfynd påträffats och
i regioner präglade av sjöar och myrmarker har yxor
deponerats i just dessa. Kanske började människor
som levde inom samma bygd att se sig som länkade
till varandra och kanske var det inte längre nätverk
och personliga relationer som låg till grund för hur
människorna förhöll sig till varandra inom samhäl-
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let. En allt större gruppidentitet på olika nivåer verkar ha växt fram och yxplatserna visar att öborna
inte längre enbart opererade på en lokal nivå mellan inland och kust, utan att det nu också existerade
en högre grad av interaktion och sammanhållning
olika grupper emellan. Om det tidigare hade varit
relationen mellan människor och sälar som stått i
fokus, kom nu relationerna människor emellan att
bli viktigare. Kanske är det i detta sammanhang de
belägg som finns för att naturliga gränser inte bara
kom att efterföljas, utan också förstärkas, ska förstås.
Det specifika gotländska landskapet med dess olika
element och dess stora variationer kom att bli något
som människorna tog fasta på i sin syn både på sig
själva och på andra. I denna identitetsskapande process var det lokala landskapet och dess element och
även det lokala materialet, oerhört viktiga komponenter, vilket kan vara en orsak till att öborna inte
integrerade material utifrån i någon högre utsträckning i deras egen livsvärld, och trots att keramikhantverket var vanligt inom många angränsade regioner avstod öborna även ifrån det.
Innan mesolitikum var slut skulle emellertid ytterligare markanta förändringar äga rum och även
dessa kan relateras till en yttre faktor, nämligen
inledningen av den tredje litorinatransgressionen.
Denna transgression kom att medföra en än högre
salthalt i havet, något som gav möjlighet för nya arter
att etablera sig. För första gången återfinns i de arkeologiska materialen på ön grönlandssäl, samt även rik-

liga spår efter sill och torsk. Detta medförde en stor
ekonomisk förändring, som verkar ha haft en djup
inverkan på öbornas liv. I den gruppidentitet som
över tid börjat växa fram kan äldre ursprungsplatser
och kunskap om det förflutna ha varit en viktig del
i att lära sig vem man var. Under sent mesolitikum
var Gotland helt enkelt en ö med en historia. Det
verkar troligt att öborna kände till äldre platser från
öns pionjär- och etableringsfas och möjligen besöktes dessa, men utan att människorna lämnade några
spår efter sig. Dessa platser tillhörde i någon mån en
annan dimension som de valde att lämna orörd. Till
kunskapen om det förflutna kan även berättelser ha
hört; berättelser om en tid då sälen fanns i överflöd
och sälar och människor levde i symbios med varandra. När de sedan återigen stod inför ett överflöd
av sälar torde det ha väckt associationer till det förflutna. Samtidigt märks i det arkeologiska materialet
att flera äldre platser just vid denna tid återigen togs
i bruk efter att ha legat oanvända i 1000 eller 2000
år. Det rör sig dessutom om öns allra äldsta platser.
Det förflutna blev därmed en del av samtiden och
två världar vävdes samman. Yxplatserna fortsatte att
användas, men parallellt fanns ett förnyat intresse för
djuren och för hanterandet och deponerandet av ben.
Vid övergången till neolitikum fanns således på ön
ett överflöd av marina resurser, ett förnyat intresse
för djuren och en framväxande gruppidentitet, som
tillsammans kan ha varit bidragande faktorer till de
förändringar som kom att ske på ön kring 3900 f.Kr.
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5. Det tidigneolitiska Gotland

Det jag i detta kapitel vill försöka klargöra är vad
som skedde på Gotland i övergången till neolitikum.
Var de förändringar som inträffade under mesolitikums slutskede början på en process, vilken även inkluderade övergången till neolitikum? Kom det sent
mesolitiska återaktiverandet av äldre platser, jakten
på grönlandssäl liksom det intensiva fisket av torsk
och sill att fortsätta eller fick det ett abrupt slut?
Vad förändrades, vad förblev sig likt och varför? Hur
gestaltade sig tillvaron på ön under de århundraden,
ca 3900-3200 f.Kr., som tidigneolitikum omfattar?
Hur förhöll öborna sig till landskapet, ting, djur och
andra människor, såväl levande som döda?

5.1 Landskapet
Övergången till neolitikum har beskrivits som en
av de största förändringarna i historien. Även inom
forskningen om Gotlands stenålder har det, åtminstone periodvis, framhållits att stora omställningar
inträffade vid just denna tidpunkt (jfr kap. 2). Den
materiella kulturen på ön genomgick en hel del förändringar med nya material, ett nytt formspråk och
ett nytt hantverk, nämligen keramikhantverket.
Därtill har ett tidigneolitiskt jordbruk kunnat beläggas genom daterade tamdjursben, identifierade
sädeskornsavtryck i öns trattbägarkeramik samt genom, till tidigneolitikum daterat, röjningskol (t.ex.
Althin 1967; Lindqvist 1997a; Lindqvist & Possnert
1997:46ff; Hallin 2002). Synbara förändringar i pollendiagram har också framförts som belägg för ett
öppnande av landskapet förorsakat av en agrar ekonomi (Österholm 1989:18-24; Bägerfeldt 1992:51,
86). Hur neolitiseringen gick till, om det var en intern process eller om den endast omfattade, alternativt skedde med hjälp av, inflyttade personer samt på

vilket sätt och i hur hög grad införandet av jordbruk
skulle förändra livet på ön är däremot frågor kring
vilka åsikterna gått vitt isär (t.ex. Lithberg 1914;
Stenberger 1964; Österholm 1989; Bägerfeldt 1992;
Lindqvist & Possnert 1997; Martinsson-Wallin m.fl.
2011). Det har dock funnits en förhållandevis stor
konsensus om att jordbrukets införande resulterade
i ett i någon mån förändrat sätt att se på och nyttja
landskapet.

Inland och kust
Kom sättet att se på, nyttja och förhålla sig till landskapet att förändras i övergången till neolitikum?
På vilket sätt kom det i så fall att förändras och varför? Är det som alternativ möjligt att sättet att leva
i och förhålla sig till landskapet istället präglades
av kontinuitet och i så fall på vilket sätt och varför?
I ett försök att besvara dessa frågor vill jag inleda
med en diskussion kring inland och kust. Bland de
forskare som har framhållit att livet på ön kom att
förändras har det nämligen varit vanligt att skildra
de omställningar som inträffade genom att på ett
eller annat sätt kontrastera inlandet mot kustzonen.
En övergiven kust?
Inger Österholm som presenterat den idag sannolikt
mest allmänt accepterade synen på öns tidigneolitikum (Österholm 1989) menade att hela Gotlands
befolkning under perioden, p.g.a. en pågående lång
regressionsfas i Litorinahavet och därav kraftigt
minskade marina resurser, tvingades till ett helt
nytt sätt att leva (Österholm 1989:192). De ska ha
tvingats till att för första gången flytta från kusten
inåt land i jakten på bra åkermarker (Österholm
1989:118f, 171; jfr kap. 4). Endast de som redan
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levde i öns inre kring Mölner stannade där de var
(Österholm 1989:24, 84, 175, 191). I övrigt löste tidigare storgrupper upp sig i mindre familjeenheter
vilka sökte sig inåt land (Österholm 1989:170, 178).
De kom att bosätta sig i indragna kustlägen och i
inlandet och öborna blev som ett led i en intern process, med vissa impulser utifrån, trattbägarbönder
(Österholm 1989:171, 192). Fångst och fiske i havet
ersattes av sötvattensfiske, djurhållning och svedjebruk i inlandet (Österholm 1989:180). Österholm
menade att de som stannade nära kusten förstås
kunde ha fortsatt att fiska även där, men att det sannolikt var både oekonomiskt och ointressant (Österholm 1989:172, 180). Det var en bild av ett obebott
och nästintill helt övergivet kustband som Österholm därmed målade upp (Österholm 1989:24).
Sedan Österholm färdigställde sitt avhandlingsarbete har emellertid nya resultat, inte minst kvartärgeologiska, presenterats (jfr kap. 3). Det finns
därför anledning att se över den bild av tidigneolitikum hon en gång presenterade. Därutöver är min
tolkning av mesolitikum olik Österholms, vilket
påverkar synen på tidigneolitikum. Min bedömning är att människorna under mesolitikum levde,
bodde och vistades såväl vid kusten, och då både i
direkt kustbundna och i indragna lägen, som inåt
land (se kap. 4). Att människorna under tidigneolitikum vistades i indragna kustlägen och i inlandet
behöver alltså inte vara ett uttryck för förändring,
utan det kan vara ett resultat av kontinuitet. De nya
kvartärgeologiska resultaten tillsammans med nya
dateringar (se kap. 3) har dessutom stor inverkan på
bilden av det tidigneolitiska kustbandet.
Shi-Yong Yus doktorsavhandling har klargjort
att tidigneolitikum inte alls utgjorde en lång regressionsfas (Yu 2003), med minskad biomassa och
sämre marina tillgångar som följd (jfr Österholm
1989:8ff). Istället befann sig havet i en pågående
transgression i övergången till tidigneolitikum med
sannolikt motsatt effekt. Att förklara upptagandet
av jordbruk och trattbägarkeramik med sämre möjligheter att försörja sig vid havet är således ett resonemang som inte håller. Lika lite som de många
yxorna på yxplatserna är ett resultat av ökade röjningar i skogen (se kap. 4), lika lite beror införandet
av jordbruk på sviktande marina resurser och ett till
följd därav uppkommet behov av att komplettera
försörjningen.
Att havet efter den andra litorinatransgressionen
under lång tid befann sig i en regressionsfas, att en
transgressionsfas därefter pågick från sent mesoliti-
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kum till tidigneolitikums mitt, vilken sedan förbyttes i en 300 år lång regressionsfas mellan ca 36503350 f.Kr. (Yu 2003), har också stor betydelse för hur
olika tidigneolitiska lokalers läge i landskapet bör
tolkas (jfr kap. 3). Det stämmer inte att högre belägna platser utan keramik är mesolitiska kustbundna
lokaler, att lägre liggande platser med keramik är
kustbundna mellanneolitiska lokaler och att avsaknaden av lokaler däremellan innebär att kustbandet
var nästintill helt övergivet under tidigneolitikum.
Att denna bild inte fungerar indikerades av dateringar redan tidigt, något som ytterligare dateringar
med tiden kommit att bekräfta (t.ex. Englund 1979;
Lindqvist & Possnert 1997; se kap. 3). Detta innebär
i sin tur att tidigneolitiska kustlokaler inte bara står
att finna i indragna lägen, utan att platser som låg i
direkt anslutning till havet också föreligger.
I inledningen av tidigneolitikum stod havet till
att börja med betydligt lägre än vad som tidigare
antagits (se kap. 3). Det tidiga materialet från lågt
liggande lokaler som Ajvide och Gumbalde (Österholm 1989:119, 123, 149; se kap. 3) ska därför med
största sannolikhet förstås som spår efter direkt
kustbundna aktiviteter under äldsta tidigneolitikum.
Havet fortsatte sedan att stiga, vilket innebar att
högre liggande platser nu anlades alternativt kom
att hamna i direkt anslutning till kustlinjen, varav
vissa t.o.m. kom att överlagras i samband med transgressionens maximum. Till lokaler som på detta sätt
kom att hamna i kustnära eller direkt kustbundna
lägen hör flera av de platser vilka Österholm en gång
tolkade som belägna i indragna kustlägen hela tidigneolitikum igenom. Det rör sig om platser vilka
hon skildrade som trattbägarboplatser belägna på
sandjordar lämpliga för det tidiga åkerbruket, som
t.ex. Mafrids, Suderkvie, Barshalder och det övre
lagret i Stora Domerarve. Att flera av dessa platser
låg nära varandra såg hon som ett belägg för den
särbebyggelse som enligt henne ska ha präglat perioden (Österholm 1989). Hit hör emellertid också
flera av de lokaler vilka Österholm (1989) tolkade
som stora mesolitiska kustplatser. Det rör sig om
lokaler som vid senare dateringar istället visat sig
vara tidigneolitiska, t.ex. Överstekvarn och det undre lagret i Stora Domerarve (Lindqvist & Possnert
1997). Den stora likheten i flintmaterialet mellan
dessa platser och Snausarve gör att sistnämnda lokal
troligen också är tidigneolitisk, även om den bör ha
legat i ett indraget kustläge invid Mästermyr hela
perioden igenom. Till högre belägna, och i mitten

Kapitel 5

Figur 5.1. De vid kusten belägna lokalernas läge i landskapet har beroende av terrängen påverkats i olika hög grad av strandförskjutningen
under tidigneolitikums lopp. Från vänster till höger: Överstekvarn i Lummelunda sn, Nasume i Tofta sn och Stora Domerarve i Hablingbo sn.
Den streckade linjen är dagens strandlinje, medan de heldragna linjerna visar 10 m.ö.h. och därefter följer 5 m ekvidistans (avseende grundkartan se också fig. 3.17-3.19). I Överstekvarn har hela kustzonen varit brant och havet har trots fluktuationer funnits nära. I Nasume har den
branta kusten västerut skapat en beständig närhet till havet, medan de flackare markerna söderut gjort att kustlandskapet ändå förändrats
över tid. I Stora Domerarve har det genomgående flacka landskapet resulterat i mer omvälvande förändringar, där platsens läge varierat från
indraget kustläge till helt kustnära och vice versa.

av tidigneolitikum kustbundna, lokaler hör också
en nyupptäckt plats som Medebys 1:17, det tidigt
uppmärksammade tidigneolitiska lagret i Fridtorp
och även flera yxplatser vilka verkar ha fortsatt att
användas in i tidigneolitikum om än på nya sätt,
t.ex. Nasume och Jakobs. De rumsliga förhållandena skiljer sig dock något från plats till plats.
I Mafrids har endast en tidig datering erhållits
från platsens undre tunna lager varför det här kan
röra sig om en indraget belägen plats från äldsta
tidigneolitikum som med tiden överlagrades (Arwidsson 1951; Lindqvist & Possnert 1997:46). Direkt efter att platsen åter stigit ur havet och för en
tid låg kustbunden längst ut på en markant udde,
verkar den emellertid ha tagits i bruk igen (Lundberg 1951; Österholm 1989:176; Lindqvist & Possnert 1997:46). En annan plats som initialt verkar ha
använts då den låg i ett indraget kustläge är Stora
Domerarve, vilken dock av dateringar och lagrens
karaktär att döma förefaller ha fortsatt att vara i
bruk hela perioden igenom (Lindqvist & Possnert
1997:35). Den användes alltså både i början samt
i slutet av perioden då den låg indraget och under
periodens mitt då den låg direkt invid kustlinjen.
Vid denna tid kom den också för en tid delvis att
överlagras (Österholm 1989:133). Liknande kan förhållandet inom närliggande Suderkvie ha varit, även
om denna lokal inte verkar ha överlagrats. Även den
förvisso äldre platsen Nasume och även icke-överlagrade Överstekvarn verkar höra till de lokaler som
nyttjades hela perioden igenom, även om landskapsförändringen här p.g.a. den brantare terrängen inte

var fullt lika omfattande (Österholm 1989:142f) (se
fig. 5.1). Detta gäller särskilt Överstekvarn där den
skarpa sluttningen direkt väster om lokalen bör ha
bidragit till att platsen hade ett kustnära läge hela
perioden igenom.
Förutom dessa platser kan också nämnas att
det finns lokaler som verkar ha etablerats och sedan endast använts när havet stod som högst under den mellersta delen av perioden, strax innan
och i samband med transgressionsmaximum. Vid
denna tid var också samtliga dessa lokaler belägna
nära kustlinjen. Hit hör Fridtorp där dateringar till
tiden kring 3700 f.Kr. erhållits från platsens överlagrade, djupt liggande och tunna lager (Englund
1979). Detta indikerar att lagret härrör från den tid
då platsen låg direkt invid kustlinjen strax innan
transgressionsmaximum. Situationen kan mycket
väl ha varit likartad också i Visby, där ett på samma
sätt överlagrat, om än något lägre beläget lager hittats (Englund 1979; Österholm 1989). Hit hör också
Medebys 1:17 i Linaviken och även möjligen Jakobs.
Från Medebys har en dateringar till tiden kring
3700 f.Kr. erhållits, vilket visar att den var i bruk
då havet stod som högst. I Jakobs stärks bilden av
ett kustnära läge av de stormstrandlinjer som skurit
in i lagren (Österholm 1989; Lindqvist & Possnert
1997:36; Manneke 1997b; se kap. 3). Även Barshalder kan nämnas i detta sammanhang. Trattbägarkeramiken i Barshalder, som har bedömts vara från
sent TN I (Rundkvist m.fl. 2004), visar att även
denna lokal användes just då havet stod som högst
och då platsen i sig, belägen på en långsträckt smal
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udde ut i havet, låg som allra närmast kustlinjen. I
ett liknande läge på en smal långsträckt udde ut i
havet, låg också Hemmor och härifrån har en datering till 3700 f.Kr. erhållits (Samuelsson & Ytterberg 2002:30). Det är således inte alls omöjligt att
även denna plats nyttjades under tidigneolitikum
just när havet stod som högst.
När havet sedan drog sig tillbaka igen kom
de platser som överlagrats återigen att stiga ur havet och de låg för en tid direkt vid kusten. Flera
av dessa platser verkar då på nytt ha tagits i bruk
och dessutom fortsatte vissa av dem att användas in
i mellanneolitikum trots att de med tiden förlorade
sitt direkt kustbundna läge. Hit hör t.ex. Nasume,
Mafrids och Stora Domerarve. Samtidigt är det inte
omöjligt att nya platser närmare kusten etablerades
under senare delen av tidigneolitikum i samband
med att de steg ur havet. En något högre liggande
keramikfri yta har t.ex. noterats i Gullrum (Österholm 1989:159) och kanske ska detta tas som en
indikation på att platsen kan ha börjat användas i
sent TN II. Under senare delen av tidigneolitikum
kom också megalitgraven i Ansarve att anläggas
vid kusten (Bägerfeldt 1992; Östborn 1997; Haking
2010), möjligen stående i gränsen mellan strand och
strandskog på krönet av en sluttning som ledde ner
mot havet. Nästa transgression inleddes sedan i slutet av tidigneolitikum för att fortsätta genom hela
MN A (Yu 2003).
Att strandförskjutningsprocessen var betydligt
mer dramatisk än vad som tidigare förmodats och att
den tredje litorinatransgressionen nådde sitt maximum mitt under tidigneolitikum och i samband
med detta kraftigt kom att omforma landskapet,
har konsekvenser för hur periodens kustlokaler ska
förstås och tolkas. Det påverkar såväl förhållningssättet till de många dateringar som genom åren har
erhållits (jfr kap. 3), som tolkningen av hur enskilda
lokaler har varit belägna i förhållande till kustlinjen.
Kunskapen om transgressionen har gjort olika lager,
fynd och dateringar på ön begripliga och betydligt
fler tidigneolitiska kustlokaler har kunnat fogas till
helhetsbilden. Med en annan förståelse för strandförskjutningsförloppet kan alltså kända material och
platser sättas in i ett helt annat sammanhang.
En ny bild av en under tidigneolitikum intensivt
utnyttjad kustzon växer fram. Bilden av en intensiv
aktivitet och ett stort antal lokaler utmed den dåtida gotländska kusten hela tidigneolitikum igenom
framträder och kustbandet var således allt annat än
övergivet. Vistelsen utmed kusten förefaller ha va-
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rit minst lika intensiv under tidigneolitikum som
under mesolitikum. Precis som under mesolitikum
finns inte bara lokaler i indragna kustlägen, utan
också direkt kustbundna platser. På ett övergripande plan verkar således människorna under tidigneolitikum, precis som tidigare, ha levt och vistats både
vid kusten, såväl direkt vid stranden som på platser
i mer indragna kustlägen, och i inlandet.
Land och vatten – vilt och domesticerat
Att öborna vistades både i inlandet och utmed kusten under tidigneolitikum är emellertid inte något
helt nytt. Redan Lithberg (1914) var av den åsikten. Han menade utifrån fasta fornlämningar och
lösfynd av brednackiga trindyxor samt spets- och
tunnackiga yxor av både flinta och bergart att människorna i det inre av ön nu började dra sig bort från
fiskrika sjöar och vattendrag för att istället söka sig
till luckra, grusblandade märglar i syfte att bedriva
åkerbruk. Han menade att öborna nu började leva
som bönder och att de bosatte sig permanent i det
inre av ön. Till skillnad från Österholm framhöll
han dock att inte bara jakten på skogsvilt och tamdjurshållning, utan till stor del även marin jakt och
fiske fortsatte att utgöra viktiga komplement i ekonomin. Han menade att de öppna boplatserna (gropkeramiska platser) utmed kustbandet skulle förstås
som böndernas säsongsmässigt utnyttjade fiskelägen
(Lithberg 1914:106).
Lithberg ansåg alltså att det förelåg en ekonomisk skillnad mellan hur kusten respektive inlandet
nyttjades och detta är ett synsätt som levt vidare,
även om det tolkats på olika sätt t.ex. i kulturdualistiska termer. Det har bl.a. föreslagits både för Gotlands del och gällande andra regioner, som Skåne,
att bönder kan ha bott i inlandet (trattbägarbönder
alt. agrar trattbägarkultur) samtidigt som jägare och
samlare levde utmed kusten (kvarvarande mesolitiker alt. icke-agrar trattbägarkultur) (t.ex. Stenberger
1964; Nylén m.fl. 1981; Nordquist 2001).
Denna tudelade bild har inte bara tolkats på
olika sätt, utan den har även på skilda vis kommit
att modifieras. Istället för att i grova drag skilja kust
från inland har det framhållits att skillnaden i östra
Mellansverige mer specifikt står att finna mellan å
ena sidan direkt kustbundna platser och å andra sidan indraget eller i inlandet belägna lokaler. Fredrik
Hallgren (2008) har utifrån detta lanserat begreppen strandvända lokaler, d.v.s. platser belägna direkt
invid havet, från vilka verksamheter knutna till vat-
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ten som fiske, säljakt och färder på vatten ägde rum,
och landvända lokaler eller gårdar, d.v.s. platser belägna i indragna kustlägen och i inlandet, från vilka
verksamheter knutna till land skedde som åkerbruk,
tamdjurshållning, jakt på skogsvilt och färder utmed åsar (Hallgren 2008:92). Han ansåg också att
människorna inte alls var bofasta i inlandet utan att
de levde ett rörligt liv, där platser med keramik både
direkt vid kusten och inåt land fungerade som fasta
boendepunkter eller huvudbosättningar. Männi
skorna ska under året ha vistats vid och färdats mellan landvända gårdar, fäbodar och jaktstationer samt
strandvända basboplatser och tillfälliga fiskelägen.
Med tiden minskade dock vistelserna vid kusten i
östra Mellansverige och då ska det istället parallellt
och proportionellt med att människorna vistades
alltmer på jordbruksbosättningar inåt land ha växt
fram gemensamma begravningsplatser på öar i skärgården. Detta ska ha skett som ett led i en vilja att
knyta an till ett landskapsrum associerat med människornas ursprung och deras förflutna (Hallgren
2008:274).
Vissa har tonat ned havets ekonomiska betydelse
än mer och inte bara associerat detta med periodens
slutskede, utan med perioden som helhet. För Gotlands del har Bägerfeldt, likt Österholm, framhållit
att människorna fullt ut levde av en agrar ekonomi i
inlandet där de också bodde permanent. Till skillnad
från Österholm såg han emellertid inte kusten som
en övergiven zon. Att platserna vid kusten skulle ha
fungerat som fiskeplatser, så som Lithberg ansett,
vände han sig dock starkt emot. Istället menade han
att det vid kusten fanns extraordinära lokaler, som
yxplatser (ca 4500-3500 f.Kr.), sarupanläggningar
och keramikplatser använda för ceremonier, kult och
handel. De ska ha använts av samhällets elit, vilka
hade vidsträckta kontakter och därför ett behov av
närhet till havet (Bägerfeldt 1992:83, 86f, 92ff, 102,
105). På liknande sätt har Lars Sundström (2003) för
östra Mellansveriges del lyft fram att människorna
levde bofast med en jordbrukande ekonomi i inlandet. Även enligt honom var kusten en viktig zon
för just samlingsplatser. Han ansåg dock att dessa
samlingsplatser var lokaler där människorna aktivt
återknöt till ett idealiserat förflutet som jägare och
samlare.
Samtidigt finns det forskare som istället har
tonat ned jordbrukets ekonomiska betydelse, där
framför allt Alexander Gills arbete om Mälardalen
kan nämnas (Gill 2003). Enligt honom saknade
jordbruket ekonomisk betydelse. Detta ledde dock

inte till att han kom att tolka platser med keramik
vid kusten som fiskelägen likt Lithberg, utan han
delade Bägerfeldts syn på dem som särskilda samlings- och mötesplatser, där bl.a. döda ska ha hanterats. Till skillnad från Bägerfeldt och andra som
sett jordbruket som basen i ekonomin, tolkade han
emellertid även motsvarande platser med keramik i
indragna kustlägen och i inlandet på samma sätt.
Gill menade att människorna vid kusten hade samlats på vissa stränder där också döda hanterats och
deponerats, och eftersom de såg sig som besläktade
med och associerade sitt ursprung till vilda djur var
konsumtionen av just dessa viktiga där. I indragna
lägen eller i inlandet samlades människorna däremot i trädgårdar, där tidens begränsade odling ägde
rum i socialt syfte och vad som då stod i fokus var
återfödelse och fertilitet, vilket medförde en konsumtion av domesticerade resurser. Likt Hallgren
menade också Gill att människorna i övrigt levde
ett rörligt liv, men han framhöll att de ännu ekonomiskt var helt beroende av vilda resurser. I relation till detta ansåg han att periodens boplatser och
spår efter vardagslivet måste sökas på platser utan
keramik, där nästan inga fynd kvarlämnats (Gill
2003:43-106, 217ff).
Bland de forskare som lyft fram att människorna
under tidigneolitikum levde både utmed kusten och
inåt land, både på Gotland och i andra områden, är
det således vanligt att en skarp distinktion gjorts
mellan dessa olika landskapsrum. Kusten och/eller
direkt kustbundna lägen har förknippats med jägare och samlare eller åtminstone med jakt och fiske
alternativt med vilda resurser. Särskilt platser med
keramik har lyfts fram i detta sammanhang och de
har tolkats som fiskelägen, som strandvända fasta
boendepunkter, som begravningsplatser och/eller
som rituella stränder. Platser i indragna kustlägen
och/eller i inlandet har däremot förknippats med
jordbrukare eller åtminstone med jordbruk alternativt med domesticerade resurser. Även här har just
keramikförande lokaler lyfts fram särskilt och de har
skildrats som t.ex. landvända gårdar eller rituella
trädgårdar. Är då denna tudelning mellan kust och
inland något som stämmer in på hur människorna
under tidigneolitikum på Gotland förhöll sig till
och använde landskapet, och i så fall på vilket sätt?
Det källmaterial som till att börja med skulle
kunna belysa frågan om hur boendet var organiserat
är kända lämningar efter hus. Problemet är dock att
det i dagsläget inte finns ett enda känt helt säkert
tidigneolitiskt hus på ön. Det är däremot inte ovan-
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ligt med spår efter möjliga hus. I flertalet fall finns
dock tveksamheter antingen gällande tolkningen av
anläggningarna i sig eller angående dateringen av
dem.
Två olika typer av möjliga huslämningar förekommer, dels rör det sig om stolphål, dels förekommer ovala till runda 4-5 m stora mörkfärgningar
som kan vara rester efter nedsänkta golvplan. Även
om en del av dessa mörkfärgningar beskrivits som
härdar eller kulturlagerrester har andra tolkats som
hyddbottnar. De har dock antingen inte grävts ut
alls eller också är utgrävningarna i regel sparsamt
rapporterade. Initialt indikerar emellertid förekomsten av både potentiella stolpburna konstruktioner
och potentiella hus med nedsänkt golvplan att samma typ av tekniker användes vid husbyggande under
tidigneolitikum som under mesolitikum (jfr kap. 4).
Det verkar alltså inte som att öborna i övergången till tidigneolitikum övergav de mer hyddliknande strukturer med nedsänkt golvplan som karaktäriserade öns mesolitiska hus, men frågan är om en
skillnad föreligger mellan hus med respektive utan
nedsänkt golvplan. Förekommer de potentiella husen med nedsänkt golvplan gruppvis i direkt kustbundna lägen, motsvarande de tillfälligt nyttjade
fiske- eller samlingsplatser som föreslagits ha funnits direkt vid kusten? Är de potentiellt stolpburna
husen istället ensamliggande byggnader i indragna
kustlägen eller i inlandet, motsvarande tidens landvända gårdar eller inlandets potentiellt permanenta
bebyggelse (jfr fig. 1.3 och 1.4)? Har de stolpburna
husen en koppling till keramikplatser, medan de
med nedsänkt golvplan återfinns inom lokaler utan
keramik eller vice versa?
Inom en inlandslokal på ön har en hel del både
spridda och rader av stolphål påträffats, närmare bestämt i Mölner där också trattbägarkeramik hittats.
Även härdar har påträffats. Om stolphålen ska förstås som spår efter hus och vilken datering de i så
fall har är emellertid oklart. Värt att nämna är att
material inte bara från tidigneolitikum identifierats
inom lokalen, utan även lämningar från mesolitikum, mellan- och senneolitikum samt från senare
tider, t.ex. järnålder (Althin 1967; Althin-Modig
1967; Österholm 1989:72-84). Därutöver har stolphål även framkommit inom en annan keramikförande inlandslokal, nämligen Rosarve invid Tingstäde
träsk, som likaså är en plats med såväl mesolitiska
och neolitiska som yngre inslag. Inom en yta med
just neolitiska fynd, bl.a. keramik, framkom dock
härdar, ett par spridda stolphål samt en koncentra-
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tion av gropar, tolkade som möjliga stolphål (Manneke & Wennersten 1999). Förutom dessa två lokaler har stolphål endast identifierats inom lokaler
utmed kusten. I direkt kustbundna Medebys där
keramik saknas ska ett ensamt stenskott stolphål ha
påträffats vid sidan av 14 gropar (Manneke 1997b).
Sju stolphål har urskilts i relation till det översta keramikförande lagret i Stora Domerarve, som initialt
bildades när lokalen låg helt kustnära för att med
tiden hamna i ett mer indraget läge. Även i Överstekvarn, en lokal som låg kustbundet hela tidigneolitikum igenom och där keramik saknas, föreligger
en uppgift om att stolphål ska ha identifierats (Österholm 1989:128ff, 177, 1990). På de två sistnämnda
platserna har, precis som i inlandet, också härdar
framkommit. I detta sammanhang kan det vara värt
att nämna att till tidigneolitikum daterade härdar
också påträffats i direkt kustbundna lägen på keramiklösa platser som Fridtorp och Nasume (Englund
1979; Österholm 1989:143f). Även om materialet är
skralt och osäkert går det i alla fall inte att använda
som belägg för en åtskillnad mellan vare sig kust
och inland eller mellan keramikförande respektive
keramiklösa lokaler. Potentiella hus, genom förekomsten av stolphål, föreligger både vid kusten, bl.a.
i direkt kustbundna lägen, och i inlandet och de har
påträffats både på platser med och utan keramik.
De möjliga hus med nedsänkt golvplan som påträffats inom tidigneolitiska lokaler utgör en homogen grupp. Mörkfärgningarna är runda till ovala och
av liknande storlek. De förekommer intressant nog
också genomgående flera stycken tillsammans. En
skillnad finns i det att vissa omnämns som kolfria
eller enkom som mörkfärgningar, medan andra ska
ha utmärkts av stora mängder skärvsten och därför
tolkats som lagerrester eller härdar. Till den första
gruppen hör två ovala anläggningar påträffade i
Rosarve. Dessa återfanns något längre från sjön än
de nyss nämnda stolphålen. En av dem inbegrep en
härdrest innehållande en del av en trolig tunnackig
bergartsyxa, slagen flinta och brända ben, vilket
styrker idén att det skulle kunna röra sig om huslämningar (Manneke & Wennersten 1999). Hit hör
också två ovala större mörkfärgningar tolkade som
hyddbottnar, vilka tillsammans med fyndförande
lager, härdgropar och gropar påträffats under ett
bronsåldersröse i Simunde i ett indraget kustläge
nära Linaviken (Schönbeck 1958). Både i Rosarve
och Simunde har keramik framkommit. Till den
andra gruppen hör fyra mörkfärgningar med bl.a.
ett fynd av en håleggad grönstensyxa i Binge invid
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Martebo myr. Binge är en plats vilken av Österholm
pekats ut som tidigneolitisk men där keramik saknas (Martebo 33:1; Österholm 1989:56, 177). Därtill har tre stora mörkfärgningar med fynd av slagen
flinta och ben, men inte keramik, iakttagits i ett
indraget kustläge nära Mästermyr i Snausarve (Silte
35:1; Nihlén 1927:37f). Dessa likartade lämningar,
vilka potentiellt kan vara spår efter hus med nedsänkt golvyta, har sammanfattningsvis framkommit både på platser med och utan keramik i såväl
indragna kustlägen som i inlandet. Däremot saknas
kända exempel från lokaler belägna i direkt anslutning till havet.
Gällande de potentiella husen med nedsänkt
golvplan uppträder således en situation som påminner om den tidigt mesolitiska genom att de uppträder dels i indragna kustlägen, dels i inlandet.
Någon skillnad mellan husen i dessa olika lägen, så
som det gällande deras storlek kunde iakttas i det
mesolitiska materialet (se kap. 4), saknas dock helt
under tidigneolitikum. Detta ger ett intryck av att
skillnaderna mellan kust och inland snarare minskade än ökade i övergången till tidigneolitikum.
Att denna typ av hus (d.v.s. potentiella hyddbottnar), som vanligen brukar associeras till ett liv som
jägare och samlare (se t.ex. diskussion i Welinder
2009), helt saknas i direkt kustbundna lägen, d.v.s.
den zon som kopplats just till dessa aktiviteter, är
också intressant. Bilden kompliceras ytterligare av
att det endast är spår efter eventuellt stolpburna
hus, vilka traditionellt kopplats till jordbrukarnas
indraget eller i inlandet belägna gårdar, som framkommit helt kustnära. Genom detta anas en kontinuitet i förhållningssättet till landskapet från sent
mesolitikum och framåt, i det att människorna inte
längre höll sig på avstånd från havet (jfr kap. 4).
Om det nu är så att stolpburna hus varit byggnader
för mer permanent bruk (se diskussion i Welinder
2009:161), är det intressant att notera att potentiella
hus av detta slag finns såväl direkt kustbundet och i
indragna kustlägen som i inlandet. Det gotländska
materialet som helhet ger således inget stöd för den
ofta påtalade uppfattningen att öborna nu skulle ha
bosatt sig permanent i det inre av ön, för att endast
ta sig till kusten säsongsvis eller tillfälligt.
Öborna förefaller ha bott och rest byggnader av
samma slag såväl i kustzonen som inåt land, både på
platser med och utan keramik. Att det finns en viss
tyngdpunkt på indragna kustlägen och inlandslägen står inte heller i strid med det mesolitiska, utan
snarare tvärtom. Både kusten och inlandet ingick i

människornas livsmönster precis som tidigare och
jag anser att Gills och Hallgrens tolkning angående
östra Mellansverige, och att människorna där levde
ett rörligt liv, sannolikt är giltig även för Gotland.
Skillnaderna mellan kust och inland verkar dessutom snarare ha minskat än ökat i jämförelse med
mesolitikum.
Frågan är dock om de handlingar som utfördes
vid kusten respektive i inlandet skiljde sig åt? Självfallet fanns vissa givna ramar, som att jakt på säl
och tumlare liksom havsfiske endast kunde utföras
vid kusten. När havets resurser inte fanns direkt tillgängliga är det förstås möjligt att jakt på skogsvilt,
insamling, insjöfiske och jordbruk blev viktigare.
Men var det så? Fanns en dylik rumslig uppdelning
jämförbar med den som verkar ha präglat ön under
mesolitikum? Förblev marin jakt och havsfiske överhuvudtaget en fortsatt viktig del av ekonomin eller
vistades människorna vid kusten av andra skäl, och
hur kom jordbruket att införlivas i öbornas tillvaro
sett utifrån ett landskapsperspektiv?
För att börja med inlandet indikerar enbart den
rikliga mesolitiska närvaron att denna miljö var väl
lämpad för en mängd andra verksamheter än enkom
jordbruk. Bara närvaron i inlandet under tidigneolitikum räcker därför inte för en argumentation om
jordbruksbosättningar. Däremot finns ett tillgängligt och viktigt källmaterial i de pollenanalyser som
utförts (Munthe m.fl. 1925:tavl.9, 123ff; Påhlsson
1977). De belyser att landskapet under tidigneolitikum verkligen började öppnas upp, något som syns
i kombinationen av kol och ljuskrävande samt betes
indikerande arter, och i sent tidigneolitikum även
odlade (Österholm 1989:13-24). Det går emellertid inte att blunda för att staplarna för olika sorters
träd är betydligt högre än för dessa arter och att det
fortfarande måste ha varit skogen som dominerade
landskapet (jfr kap. 3). Detta motsäger bilden av ett
kraftigt öppnande av landskapet i linje med Bägerfeldts resonemang och det motsäger även Lithbergs
tes om att öborna överlag sökte sig till bra odlingsmarker och att basen i ekonomin blev åkerbruket.
Att flera av öns utpekade tidigneolitiska inlandslokaler, som t.ex. Mölner, Binge och Rosarve, ligger
direkt invid sjöar eller vattendrag talar också emot
idén att vattenanknutna lägen skulle ha övergivits
till förmån för goda åkermarker. Närhet till vatten
bör i och för sig ha varit viktigt för boskapen, men
som helhet indikerar ändå detta tillsammans med
pollenanalyserna att jordbruket inte var fullt så omfattande och så ekonomiskt betydelsefullt som flera
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tidigare forskare hävdat. Detta ligger också i linje
med de resultat som erhållits utifrån δ13C-analyser
på skelett från Öland, där slutsatsen dragits att
den omställning till en jordbruksbaserad diet som
tidigare ansågs ha inträffat i början av neolitikum
istället verkar ha skett först mot periodens slut (Linderholm 2008:61). Däremot är det säkert att människorna på Gotland under tidigneolitikum bedrev
jordbruk och troligen blev jordbruksprodukter ett
komplement i ekonomin. Den rikliga närvaro som
finns belagd i inlandet kan dock omöjligen förklaras
enkom med hänvisning till jordbruk. Jag håller det
därför för högst sannolikt att människorna inte alls
bara bedrev jordbruk i inlandet utan att de också
fortsättningsvis bedrev jakt på vilda djur, fiskade i
sjöar och vattendrag samt bedrev insamling av olika
slag.
Värt att ta fasta på är emellertid att inlandsmaterialet är varierat och inkluderar såväl lösfynd som
fasta fornlämningar, till vilka både platser med och
utan keramik hör. Kan det då ha varit så att just
inlandets keramikplatser var en form av mer permanenta eller fasta boplatser alternativt trädgårdar,
där ett fokus på jordbruk och domesticerade eller
landbaserade resurser fanns? För att besvara denna
fråga är bristen på osteologiskt bevarat material från
öns inlandslokaler ett problem. Även avsaknaden av
daterade djurben och publicerade osteologiska bedömningar av de i många fall brända ben som hittats är problematisk. Däremot har säkra respektive
möjliga sädeskornsavtryck i keramiken observerats
i Mölner och Gräne, och i Gräne ska även en löpare
ha tillvaratagits (Manneke 1960). Från Mölner finns
också uppgifter i rapporten om nöttänder, obrända
kreatursben och björnklor (Althin-Modig 1967),
även om dateringen är högst osäker. Detta ger initialt ett landvänt intryck, särskilt som notiser om fiskben saknas. En koppling mellan keramik och tamdjur antyds också av att ett av de trattbägarkärl som
sänkts ner i Martebo myr påträffades tillsammans
med till synes utvalda ben från en gammal, troligen ihjälslagen, hund (Hedell 1919; Nihlén 1927).
Det är således inte omöjligt att vissa inlandsbelägna
keramikplatser på Gotland, precis som i östra Mellansverige, kan ha haft en särskild koppling till
landbundna och domesticerade resurser. Att detta
skulle gälla alla inlandslokaler av detta slag är dock
mycket tveksamt i och med att inga jordbruksrelaterade produkter alls finns omnämnda vare sig från
Rosarve eller Ardags.
Att de inlandsbelägna keramikplatserna ska för-
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stås som platser för ensamliggande gårdar är inte
heller särskilt troligt. Förvisso har stolphål, härdar
och tjocka fyndförande lager, om än av osäker ålder,
påträffats i Mölner och dessutom finns stolphål, härdar och möjliga nedsänkta golvplan i materialet från
Rosarve. Dylika potentiella spår efter boende saknas
däremot helt i både Gräne och Ardags (Manneke
1960; Althin-Modig 1967; Åhlén 1972; Manneke &
Wennersten 1999). I Gräne var dessutom det fyndförande lagret tunt och i Ardags fanns inget sammanhängande lager överhuvudtaget.
I detta avseende förefaller Gills teori om inlandets keramikplatser stämma bättre, men det går
emellertid inte att säga att dessa platser ska förstås
som tidens trädgårdar. Mer reella spår efter åkerbruk
som röjningskol och/eller årderspår saknas nämligen
helt på samtliga platser. Förvisso förekommer sädeskornsavtryck i keramiken, men inte på alla lokaler.
Dessutom är frågan om inte sädesavtryck i keramik,
och då särskilt dylika som kunnat urskiljas på kärlens yta, snarare ska ses som avsiktligt applicerade,
än som en oavsiktlig följd av att både keramiktillverkning och åkerbruk bedrivits på platserna i sig.
Det som binder de inlandsbelägna keramikplatserna på ön samman är något helt annat, nämligen
gropar. Detta går igen såväl i Gräne, Mölner och
Ardags som i Rosarve. Grupperingar av gropar där
groparna i sig i regel är kring en meter stora och
vanligen som mest en halvmeter djupa, ofta men
inte alltid med ett innehåll av sot, kol eller svart
sand och fynd, är det drag som karaktäriserar dessa
platser allra mest. Det är dessutom till gropar som
just de tidigneolitiska fynden på dessa tidsmässigt
blandade platser har en klar koppling (se t.ex. Althin
1967). Delar av trattbägare, delar av eller hela stenföremål av olika bergarter som grönsten, skiffer och
sandsten, både ordovicisk och importerad flinta samt
även brända ben är ett återkommande inslag i, över
och/eller kring just dessa gropar. I Gräne ska också
nötskal och även ett mörkbrunt färgämne, möjligen
ockra, ha påträffats (Manneke 1960; Althin-Modig
1967; Åhlén 1972; Manneke & Wennersten 1999).
Detta innebär i sin tur att de inlandsbelägna keramikplatserna på ön starkt överensstämmer med
en helt annan typ av plats, för vilken Stensborg i
Södermanland och Fågelbacken i Västmanland är
kända exempel. Just Fågelbacken har haft avgörande
betydelse dels för Gills syn på stränder som platser
för hanterande av döda, dels för Hallgrens argument
för att de döda fördes till gemensamma begravningsplatser vid kusten (Gill 2003; Hallgren 2008).
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I likhet med de gotländska i inlandet belägna keramiklokalerna karaktäriseras anläggningarna i Fågelbacken främst av grupperingar av gropar innehållande keramik, stenföremål och brända ben, där
majoriteten av benen visat sig härrör från människor
(Hallgren 2008:100ff). Intressant i detta sammanhang är också de två förvisso stora gropar som hittats inom inlandslokalen Östra Vrå i Södermanland,
vilka innehöll människoben, men också rikliga
mängder hela och fragmenterade ting i form av både
trattbägare och stenföremål, framför allt malstenar
(Kihlstedt 2006). Denna förekomst av människoben
nedlagda i gropar på en landvänd inlandslokal tolkade Hallgren som ett uttryck för att människornas
ursprungsmyter mot slutet av tidigneolitikum hade
ändrats till att inkludera förfäder som röjde i skogen
och bedrev jordbruk (Hallgren 2008:112f).
Om groparna på Gotland också inkluderar människoben är i dagsläget oklart, men det är inte alls
någon omöjlighet. Hallgren menar att brandbegravningar som de i Fågelbacken är ett drag som präglat
den tidigneolitiska trattbägarkulturen i ett nordligt
band från västra Mellansverige via Bergslagen och
Mälardalen ända till Polen (Hallgren 2008:113). På
Gotland har de brända benen i samband med utgrävningarna snarare setts som inblandningar från
de järnåldersgravar vilka överlagrat de neolitiska
lämningarna på flera platser. Intressant nog har
emellertid brända ben även hittats i Gräne, där yngre
överlagrande gravar saknas. Dessutom kom det just
i Gräne i samband med 1960-talets undersökning
att betonas att platsen faktiskt skulle kunna vara
ett tidigneolitiskt brandgravfält (Manneke 1960). I
avvaktan på dateringar och framför allt osteologiska
analyser av platsernas brända ben är frågan emellertid öppen.
Kontexterna i sig talar hur som helst för att groparna inte ska förstås om spår efter boende, utan
som lämningar efter ritualiserade nedläggelser av
samma karaktär som i t.ex. Fågelbacken. Dessa
nedläggelser verkar i sin tur ha kunnat utföras både
inom platser där öborna också bodde och på lokaler
som mer hade karaktären av samlingsplatser för just
denna typ av handlingar. Detta styrks även av att en
av öns flintyxdepåer, den vid kusten belägna depån
vid Kopparsvik i Visby sn, påträffades i en grop av
liknande karaktär även om denna var den enda i sitt
slag på platsen (Hallström 1976; Englund 2003).
Även Bägerfeldt uppmärksammade dessa grupperingar av gropar och lyfte fram dem som sannolika
spår efter ceremoniell verksamhet, typiska för tratt-

bägarkulturen (Bägerfeldt 1992:83). Som jämförelse
kan också Stensborg i Södermanland nämnas, där
det förutom fragmenterade och brända yxor påträffats flera små gropar innehållande keramik, stenföremål samt tusentals avsiktligt deponerade förkolnade
sädeskorn. Groparna har även på denna plats tolkats
som spår efter rituella aktiviteter (L. Larsson & Broström 2011). Gotlands inlandsbelägna keramikplatser verkar således ha varit lokaler där människorna
vid återkommande tillfällen utförde ritualiserade
nedläggelser.
Värt att nämna är dock att tidens i inlandet utförda ritualiserade nedläggelser inte alla skedde i
gropar inom ramen för s.k. keramikplatser. Även i
andra kontexter utfördes nedläggelser av olika slag.
Hit hör inte minst de våtmarksnedläggelser som är
kända från öns inre delar. De två flintyxdepåer vilka
hittats i inlandet, Kulstäde i Vall sn samt Djupbrunns i Hogrän sn, har båda lagts ner i våtmarker
(Stenberger 1964). Detta gäller intressant nog också
de två andra platser i inlandet där trattbägarkeramik hittats. Fragmentariska delar av varsin trattbägare har nämligen påträffats, vilka båda deponerats,
förvisso på skilda platser, i Martebo myr (Nihlén
1927; Stenberger 1964). Invid myren i Mörby finns
dessutom en lokal som av Österholm pekats ut som
tidigneolitisk och där fynd av förarbeten, hela och
fragment av flintyxor hittats, något som även det
för tankarna till Stensborg i Södermanland (Lokrume 90:1). Överlag verkar det som att ritualiserade
handlingar av olika slag inte alls var några öborna
var tvungna eller valde att ta sig ut till kusten för att
utföra, utan de tycks ha genomförts i stor utsträckning även på olika platser i inlandet.
Vad gjorde öborna då utmed kusten? Skiljde sig
verksamheterna här från de i öns inre? Som tidigare
forskare understrukit är den materiella kulturen
likartad mellan inland och kust (Lithberg 1914).
Trattbägarkeramik är t.ex. något som har påträffats
i lika hög utsträckning utmed kusten som inåt land.
Att tala om trattbägarbönder i inlandet och kvarvarande mesolitiker vid kusten är således en bild som
inte håller (jfr Nylén m.fl. 1981). Som jag redan lyft
fram byggdes troligtvis samma typer av hus i de två
zonerna. Till det kommer andra likheter. Bitar av
järnockra ska t.ex. ha hittats i en grop i Simunde vid
kusten (Claréus 1980), att jämföra med det möjliga
ockrafynd som påträffats i Gräne i inlandet (Manneke 1960). De döda har också sannolikt hanterats
såväl invid kusten som längre inåt land, något som
öns megalitgravar bekräftar. Medan den misstanke
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Figur 5.2. Suderkvie, Grötlingbo sn. Planritning. De karterade, relativt små och sotiga, groparna fördelar sig här inom två grupper med flera
anläggningar vardera. ATA.

som funnits om att vallen i Gothemshammar skulle
vara en sarupanläggning har dementerats i senare
tid (Wallin m.fl. 2011; jfr Appelgren & Engström
1989a, 1989b; Bägerfeldt 1992), har förnyade undersökningar gett stöd för den tes som Lithberg (1914)
presenterade, nämligen att det på ön finns två megalitgravar i Tofta. Medan den ena rests nära kustlinjen ligger den andra mer indraget (Haking 2010;
Martinsson-Wallin & Wallin 2010; Wallin & Wehlin 2010).
Att ritualiserade handlingar överlag ägde rum
inte bara inåt land utan också direkt vid kusten förstärks även av andra typer av lämningar. En av öns
flintyxdepåer har t.ex. återfunnits direkt vid kusten
i Kopparsvik (Hallström 1976; Englund 2003), att
jämföra med de två kända depåerna från inlandet.
Intressant nog är också grupperingar av gropar något som karaktäriserar ett flertal av öns kustlokaler.
Grupperingar av gropar med liknande innehåll som
inom inlandslokalerna Ardags, Gräne och Mölner
har t.ex. påträffats i Suderkvie (fig. 5.2) (Manneke
1961). De tidigneolitiska fynden i närliggande Barshalder sammanfaller med en yta karaktäriserad av
mindre gropar (Rundkvist m.fl. 2004). Medebys,
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som låg direkt invid Linaviken, är en lokal där det
förutom ett stenskott stolphål endast påträffats
vad som tolkats som just gropar (fig. 5.3) (Manneke 1997b). Gropar av liknande karaktär som på
inlandslokalerna finns också omskrivna från materialet i Simunde som låg på den forna Baraön i ett
indraget kustläge nära Linaviken (Schönbäck 1958).
De enda anläggningar vilka påträffades i relation
till det undre lagret i Stora Domerarve var dessutom ett par mörka gropar (Österholm 1989:138;
jfr Bägerfeldt 1992). Värd att nämna är också Annexet i Bunge sn, belägen på Ruteön i nordöst, som
att döma av höjden över havet och de överlagringar
som påverkat platsen skulle kunna vara tidigneolitisk, även om detta återstår att klargöra. Även denna
plats präglas av gropar, skildrade som brand-, härdoch sotgropar, och där fynd av oornerad keramik och
bl.a. sädeskorn påträffats (Arwidsson 1953; Hörling
& Bendegard 1966; Pettersson 2002). Att på specifika platser i landskapet vid återkommande tillfällen utföra ritualiserade nedläggelser i gropar var
alltså en praktik som ägde rum såväl i inlandet som
utmed kusten på Gotland under tidigneolitikum.
Vad som skiljer kustlokalerna från inlandslokalerna
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Figur 5.3. Medebys 1:17, Vallstena sn. Inom lokalen har ett stort antal gropar och ett stenskott stolphål påträffats. Till vänster: plan som visar
de olika anläggningarnas lägesmässiga förhållande till varandra och karta som visar den undersökta ytans belägenhet infälld överst i bild. Ur
Manneke 1997b:6. Till höger: de framkomna anläggningarna i plan och profil. De flesta groparna var 0,4-0,7 m i diameter och 0,25-0,5 m
djupa. En av de större anläggningarna, som var 1,5 m bred, innehöll fet, svart sand med lukt av sältran. Groparna innehöll i övrigt svart, sotig
sand och i några fall skärvsten. I några anläggningar hittades även slagen ordovicisk flinta (Manneke 1997b:6f). Ur Manneke 1997b:8.

är att nedläggelser i gropar inte bara skett på platser med keramik, utan också på keramiklösa platser. Även utmed kusten verkar det däremot som om
dessa nedläggelser ibland gjordes inom lokaler där
människor också bodde och/eller vistades till vardags eller så kan platsernas betydelse ha förändrats
över tid. I andra fall verkar ritualiserade nedläggelser ha skett inom platser där öborna samlades för att
utföra just denna typ av praktik.
Det som dock kanske mer än något annat talar
emot idén om en strikt åtskillnad mellan inland och
kust är spåren efter jordbruk. I relation till den tradition som funnits att relatera jordbrukande verksamheter till inlandet är det intressant att konstatera
att det på Gotland är just utmed kustzonen som de
allra flesta spåren efter jordbruk framkommit. De rikligaste mängderna tamdjursben, av vilka några dessutom daterats till tidigneolitikum, är kända från två
av öns grottor; dels från Stora Förvar på Stora Karlsö,
dels från Grottan som finns i klintväggen direkt ovanför Överstekvarn. Enbart i parcell G7-8 i Stora Förvar
har inte mindre än 269 ben av nötkreatur, svin, får/get
och hund identifierats och i de tidigneolitiska skikten i
Grottan har sammanlagt 327 ben av samma arter tillvaratagits (Lindqvist & Possnert 1997:45ff). Därutöver
finns det en lång rad platser där tamdjursben föreligger och där det är troligt att en del av benen, om än
inte alla, är tidigneolitiska. I det övre lagret i Mafrids
på västkusten ska ben av nötkreatur, svin, hund och

möjligen får ha påträffats (Lundberg 1951; Lindqvist &
Possnert 1997:46f; Västergarn 42:1), enstaka tamdjursben är kända både från det undre och det övre lagret i
Stora Domerarve långt söderut (Lindqvist & Possnert
1997:35, 45) och i Simunde nära Linaviken på östkusten ska ben av nötkreatur ha hittats, bl.a. omnämns
obrända nöttänder i en härdgrop (Schönbäck 1958).
Därutöver har svinben hittats i de understa lagren
i både Ajvide på västkusten och i Gumbalde på östkusten (Lindqvist & Possnert 1997:44f). I det blandat
neolitiska lagret från Barshalder i söder har 218 ben
av nötkreatur, svin och får/get identifierats (Rundkvist
m.fl. 2004) och i rapporten från närliggande Suderkvie
omnämns ben från svin och nötkreatur. Från sistnämnda plats omnämns också möjliga sädeskornsavtryck i
keramiken (Manneke 1961). Dessutom finns det några
platser där tamdjursben helt saknas i de understa skikten för att sedan dyka upp i de allra översta, vilket dock
gör deras eventuellt tidigneolitiska datering osäker. Hit
hör hur som helst de utmed västkusten belägna lokalerna Jakobs, Nasume och Överstekvarn (Lindqvist &
Possnert 1997).
Tamdjursben utgör alltså ett återkommande inslag på många av öns tidigneolitiska lokaler utmed
kustzonen, men inte bara det. I kustzonen finns
också lokaler som utmärker sig genom att inkludera reella spår efter åkerbruk. Den ena platsen är
Liffride på östkusten där det förutom slagen flinta
av oklar ålder endast påträffats spår efter röjning
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Figur 5.4. Stora Domerarve, Hablingbo sn. Plan över område A.
Under det övre fyndförande lagret, daterat till TN II-MN A, framkom
såväl härdar och stolphål som årderspår. De påträffade anläggningarna har till synes inte påverkats av odlingen, vilket innebär att
årderspåren kan vara äldre än såväl anläggningarna som fynden i
det övre lagret. Ur Österholm 1989:130.

och markbearbetning. Kol som bedömts härröra
från den inledande röjningen, som utfördes i syfte
att iordningställa marken på platsen för odling, har
daterats till sent tidigneolitikum. Gunilla Runesson
(tidigare Hallin) har argumenterat för att detta pekar på att odling kan ha skett i området redan under tidigneolitikum (Hallin 2002; Runesson 2014).
Den andra lokalen är Stora Domerarve som är en
av de sydligast belägna lokalerna på det gotländska
fastlandet och där djupt liggande årderspår påträffats (fig. 5.4). Dessa spår nådde inte ner till platsens
undre lager och är alltså yngre än TN I. Inger Österholm har argumenterat för att årderspåren även
bör vara yngre än det övre lagret, som tidfästs till
TN II-MN A (Österholm 1989:139). Att sädeskorn
och sädeskornsavtryck saknas från lagret kan förvisso vara ett tecken på att lagret och årderspåren
inte är samtida, men det är inte omöjligt att det är
årderspåren som är de äldsta. Vad som talar för det-
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ta är de uppgifter som finns i en rapportering från
de första utgrävningarna på platsen då årderspåren
upptäcktes. I rapporteringen uppges det övre lagret
ha varit omrört av odling i sina översta delar, men
i kontrast därtill uppges de nedre delarna ha varit
helt orörda (Manneke 1981). Dessutom har oskadda anläggningar i och under lagret dokumenterats
(Österholm 1989:128-138). I en begäran om fortsatt
undersökning uppgavs också att årderspåren indikerade åkerbruk av mycket hög ålder (Länsstyrelsens
beslut i ATA dnr 3429/1982). Sammantaget tyder
detta på att marken kan ha använts som åker innan
den togs i bruk för andra aktiviteter och detta direkt
efter att den steg ur havet efter den tredje litorinatransgressionen, vilket i så fall placerar årderspåren
i tidigt TN II. I relation till detta kan nämnas att
de äldsta kända årderspåren i Danmark är från tidigneolitikum (Welinder 1998:137). Därutöver har
kolhorisonter påträffats vid sidan av åtminstone ett
tidigneolitiskt lösfynd i Sigters/Rosarve på södra
Gotland. Då framför allt det senneolitiska materialet på platsen var rikligt är dateringen dock osäker,
men Österholm menade att kolet möjligen skulle
kunna vara spår bl.a. efter tidigneolitiskt svedjebruk
(Österholm 1989:160ff). Intressant är också att
inget fyndmaterial kunnat knytas direkt till någon
av dessa odlingsaktiviteter. Detta stödjer intrycket
från inlandet om att det inte alls verkar ha varit så
att människorna samlades för ritualer och gemensamma måltider inom de områden där de brukade
jorden. Istället verkar åkerytorna ha tagits upp och
nyttjats i lägen avskilda från bebyggelse och andra
aktiviteter, något som mycket väl kan ha haft att
göra med att marken röjdes med eld. Detta förfarande styrks av röjningskolet i Liffride, de eventuellt
tidigneolitiska kolhorisonterna i Sigters/Rosarve, av
det nedplöjda mörka materialet i Stora Domerarve
liksom av den ökande kurvan för kol i pollendiagrammen (Österholm 1989:22, 139, 162; Hallin
2002; Runesson 2014).
Att trattbägarkulturen utmed den gotländska
kusten var agrar råder det således inga tvivel om.
Tvärtom kan det vara på sin plats att i relation till
de relativt rikliga spåren efter jordbruk fundera
kring om jakten på säl och havsfisket nu hade blivit ointressant? Om jag för inlandets del förmodat
utifrån skogens dominans i kombination med det
rikliga källmaterialet att jakt, fiske och samling
fortsättningsvis var viktiga delar i ekonomin, finns
i källmaterialet utmed kustzonen reella belägg för
att så verkligen var fallet. De tamdjursben som
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påträffats är nämligen i jämförelse med de rikliga
spåren efter vilda djurarter fåtaliga. I jämförelse
med de 269 tamdjursben som identifierats i parcell
G7-8 i Stora Förvar kan nämnas att samma skikt
innehöll sammanlagt 8 243 sälben och i Grottans
tidigneolitiska lager påträffades bl.a. 711 fiskben att
jämföra med 327 tamdjursben. I Stora Domerarves
lager kan enstaka tamdjursben ställas mot tusentals
säl- och fiskben. Även andra exempel finns som det
undre till TN I daterade lagret i Fridtorp med drygt
1 000 sälben och mer än 7 000 fiskben (Lindqvist &
Possnert 1997). Det är otvetydigt att jakten på säl,
främst grönlandssäl, och havsfisket på framför allt
torsk och sill, fortsättningsvis var mycket viktigt,
sannolikt av central betydelse, för ekonomin. Dessutom förekommer ställvis relativt rikligt även med
tumlare och/eller fågel, samtidigt som också öns
enda större vilt levande landdjur, hare och räv, finns
representerade på de flesta platser (Lindqvist & Possnert 1997). Beståndet av hare kan dock ha börjat
minska eller eventuellt redan ha minskat väsentligt
(Ahlgren 2011). Till det kommer även fynd av nötskal och dessutom sältran (Manneke 1961, 1997b;
Österholm 1989:138). Som helhet tyder materialet
på att jakten på vilda djur, fisket och samlandet fortsatte att vara av mycket stor, sannolikt av grundläggande betydelse i de dåtida människornas ekonomi,
kompletterad med tamdjurshållning och åkerbruk.
Såväl jordbruk som jakt och fiske verkar dessutom
ha varit verksamheter som bedrevs inte bara i inlandet utan också utmed kustzonen. Värt att fråga sig
är emellertid om det fanns en rumslig uppdelning
på ett mer detaljerat plan.
Det som talar för en uppdelning är att det i det
gotländska kustmaterialet finns en liknande tudelning som i t.ex. östra Mellansverige, där till synes
materialmässigt landorienterade keramikplatser
med en dominans av främst domesticerade arter som
i Barshalder, Suderkvie och det övre lagret i Mafrids
(Lundberg 1951; Manneke 1961; Lindqvist & Possnert 1997; Rundkvist m.fl. 2004), kan skiljas från
materialmässigt havsorienterade keramiklokaler där
de marina arterna istället dominerar som i det övre
lagret i Stora Domerarve, i de understa skikten i Ajvide och Gumbalde samt i Simunde och i grottorna
(Schönbäck 1958; Lindqvist & Possnert 1997). Intressant nog finns i det gotländska materialet även
flera platser där keramik saknas och hit hör de undre
lagren i Stora Domerarve, Mafrids och Fridtorp samt
även en plats som t.ex. Liffride. De tidigneolitiska
skikten i Jakobs och Nasume hör också hit, liksom

även Överstekvarn och Medebys (Arwidsson 1951;
Lindqvist & Possnert 1997; Manneke 1997b). Det
är dessutom inte bara keramik som saknas här, utan
ofta även tamdjursben (Lindqvist & Possnert 1997).
Lindqvist och Possnert framhöll t.ex. det troliga i
att det övre lagret i Nasume i sin helhet tillkom
efter ca 3700 f.Kr., trots att det hade samma karaktär som de äldre skikten med en dominans av fisk
(främst torsk), grönlandssäl och tumlare (Lindqvist
& Possnert 1997:37). De lyfte också fram det som intressant att det undre lagret i Fridtorp, trots att det
att döma av dateringar till tiden kring 3700 f.Kr.
tillkom samtidigt som tamdjur fanns på ön, ändå
saknade ben efter dylika och istället likt det övre
lagret i Nasume dominerades av säl, tumlare och
rikligt med fisk (Lindqvist & Possnert 1997:39). Det
finns alltså markanta skillnader mellan de tidigneolitiska kustlokalerna, men hur ska det förstås?
Ligger en del av förklaringen i att de keramiklösa
platserna användes mer tillfälligt, medan keramikplatserna var mer fasta boendepunkter i tillvaron?
Att kustplatser utan keramik skulle ha varit mer
tillfälligt använda än keramikplatser motsägs av
att en av de platser där stolphål, härdar och fyndförande lager grävts ut är just en plats utan keramik,
nämligen Överstekvarn. Faktum är att kontexten
i Överstekvarn i hög grad påminner om den i det
övre lagret i Stora Domerarve, med den enda skillnaden att på sistnämnda plats har också en del keramikskärvor påträffats (Österholm 1989; Lindqvist
& Possnert 1997). Samtidigt är det tidigneolitiska
materialet från vissa keramikplatser, som t.ex. Barshalder, mycket begränsat till sin omfattning (Rundkvist m.fl. 2004). Med största sannolikhet finns det
alltså både under lång tid eller av många människor
intensivt nyttjade platser och under kort tid eller av
få människor mer tillfälligt brukade lokaler både
bland öns keramikplatser och bland platser utan keramik.
Ligger då en del av förklaringen i att keramikplatser är spår efter platser där ritualiserade handlingar ägde rum och där bl.a. döda hanterades och
deponerades, medan de keramiklösa platserna är spår
efter vardagen? Keramikplatserna, såväl kust- som
landorienterade, har onekligen en stark koppling till
ritualiserade handlingar. Keramiken har hittats deponerad i grottor eller också i eller i anslutning till
grupperingar av gropar. Vid kusten har också människoben identifierats och det rör sig i samtliga fall
om platser med keramik: i det övre lagret i Stora
Domerarve (ett ben), i Suderkvie (uppgift om män-
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niskoben) och i Barshalder (13 ben) (Manneke 1961;
Lindqvist & Possnert 1997; Rundkvist m.fl. 2004).
Dessa lokaler är dock tidsmässigt blandade och det
är osäkert om något av benen är tidigneolitiskt. Att
keramikplatser föreligger utan att människoben
kunnat identifieras trots osteologiska analyser, som
i det övre lagret i Mafrids, i Stora Förvar och Grottan (Lindqvist & Possnert 1997, 1999), tyder på att
keramikplatser på Gotland inte verkar ha varit lokaler där döda regelmässigt hanterades. Det föreligger
dessutom spår efter ritualiserade handlingar som inte
har inbegripit keramik. Hit hör kustens flintyxdepå
och även megalitgravarna. Ingen keramik har hittats
vid de utgrävningar som ägt rum och helt klart är att
keramik inte deponerades tillsammans med de dödas
kvarlevor inne i gravarnas kamrar (se t.ex. Bägerfeldt
1992; Lindqvist & Possnert 1997; Martinsson-Wallin
& Wallin 2010). Detta motsäger även det en koppling
mellan keramik och döda. Däremot visar studier från
östra Mellansverige att en koppling mellan gropar
och hanterande av döda kan föreligga (t.ex. Kihlstedt
2006; Hallgren 2008). Både Barshalder och Suderkvie är också platser med gropar. Oavsett om detta
stämmer för Gotlands del eller ej verkar groparna i
sig som sagt vara spår efter ritualiserade handlingar.
Värt att nämna i relation till detta är att grupperingar
av gropar framkommit både på platser med havsorienterat och landorienterat material och dessutom även
på lokaler utan keramik. Medebys förefaller t.ex. ha
varit exakt samma typ av plats som Ardags, att döma
av att de båda karaktäriseras av grupperingar av gropar, men med den skillnaden att inga nedläggelser av
keramik gjordes i groparna i Medebys (Åhlén 1972;
Manneke 1997b). Detta om något understryker att
skillnaden mellan keramikförande och keramiklösa
platser inte går att förklara i termer av ritualiserade
handlingar i kontrast till vardagliga.
Slutligen är det värt att titta på om skillnaden
mellan olika tidigneolitiska kustplatser på ett eller
annat sätt kan relateras till lokalernas läge i förhållande till strandlinjen. Går skillnaderna mellan
olika lokaler att knyta till huruvida de varit belägna
direkt invid havet eller om de legat mer indraget i
förhållande till kustlinjen? Låg platser för ritualiserade handlingar direkt vid kusten och vardagligt använda lokaler längre inåt land? Låg havsorienterade
keramiklösa respektive keramikförande platser direkt vid havet, medan landorienterade keramiklösa
respektive keramikförande platser fanns längre inåt
land?
Inte heller i detta avseende går det dock att finna
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någon korrelation. Platser karaktäriserade av gropar
återfinns i helt olika lägen i förhållande till havet,
såväl direkt invid kusten som mer eller mindre indraget. Detta gäller även öns megalitgravar. Den ena
av dem restes som nämnts nära strandlinjen i Ansarve, medan den andra byggdes inom samma område
men däremot längre inåt land vid Lixarve. Detta visar att hanterandet och deponerandet av döda inte
var något exklusivt associerat till den direkta kustlinjen under tidigneolitikum på Gotland.
Avseende de materialmässigt landorienterade platserna är situationen likartad, men om de ska knytas till
någon zon så är det inte till indragna lägen, utan till
kustbundna. Det är just när havet stod som högst som
material deponerades i Barshalder och det var då som
materialet i Mafrids bytte karaktär från havsorienterat till landorienterat. Även Suderkvie var under mellersta delen av perioden belägen nära kustlinjen. Inte
heller åkerbruket verkar ha varit något människorna
valde eller kände sig tvungna att förlägga inåt land.
Liffride låg förvisso i ett indraget kustläge och Sigters/
Rosarve var belägen på en höjdsträckning mellan två
havsvikar. Åkerytan i Stora Domerarve bör däremot
ha tillkommit då platsen i sig låg direkt invid havet.
Inkluderas även de spår efter jordbruk som påträffats
på lokaler där ben från vilda djurarter är i majoritet
blir det än tydligare att jordbruk var en verksamhet
som bedrevs var än de befann sig. Tamdjursben är
t.ex. kända från direkt kustbundna platser som Ajvide och Gumbalde, från något indragna kustlägen
som grottorna och från rejält indragna kustlägen som
Simunde. Överlag verkar det alltså på Gotland inte ha
etablerats några särskilda jordbruksbosättningar inåt
land, utan människorna verkar ha tagit upp avskilt
och avsides belägna åkerytor och de verkar ha haft
tamdjuren med sig oavsett om de vistades direkt vid
kusten, i indragna kustlägen eller i inlandet.
Intressant nog gäller denna variation även de materialmässigt havsorienterade lokalerna och då både
de med och de utan keramik. Dessa platser återfinns
på Gotland inte alls regelmässigt direkt invid havet,
utan de återfinns såväl direkt kustbundet som mer eller mindre långt inåt land. Inom ramen för just dessa
lokaler är det samtidigt möjligt att faktiskt urskilja ett
visst samband mellan materialet på platserna och lokalernas läge i landskapet. Det är nämligen tydligt att
fiskben är vanligare i direkt kustbundna lägen som i
Fridtorp (Lindqvist & Possnert 1997:39), medan större
marina däggdjur är vanligare i indragna lägen som i
Simunde och det undre lagret i Mafrids (Arwidsson
1951; Schönbäck 1958; Lindqvist & Possnert 1997:46).
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Figur 5.5. Tabell med sammanställning av Anna-Stina Kjellbergs osteologiska bedömningar från 1988 av djurbensmaterialet från område H
i Stora Domerarve, Hablingbo sn. Skikten base, 4 och 3 motsvarar det undre lagret, medan plough, 1 och 2 motsvarar det övre. Fiskbenen
(pisces) dominerar i lagren under den mellersta fasen 2-3 när lokalen låg direkt vid havet, medan däggdjur är vanligare dessförinnan och
därefter när platsen i sig låg indraget i förhållande till kustlinjen. Ur Lindqvist & Possnert 1997:35.

Detta visar sig även i lagren från Stora Domerarve där
ben från säl och tumlare, liksom obestämda däggdjur,
dominerar i de översta och understa skikten då platsen låg i ett indraget kustläge, medan fiskbenen är
i klar dominans däremellan just då platsen i sig låg
som närmast havet (Lindqvist & Possnert 1997:35,
45) (fig. 5.5). Människorna tycks alltså företrädesvis
ha hanterat och deponerat ben från stora marina djur
i indragna lägen, medan fisk i betydligt högre grad
hanterades och deponerades direkt vid kustlinjen. Här
anas således en anledning till att platser i indragna
lägen etablerades och nyttjades, en anledning som inte
har någonting alls med jordbruk att göra.
Min bedömning är att det inte alls fanns någon
strikt uppdelning mellan inland och kust under tidigneolitikum på Gotland. Jordbrukets införande verkar
inte ha tvingat fram en tudelning mellan kustbundna
jakt- och fiskelägen eller stränder och indraget belägna jordbruksbosättningar eller trädgårdar. Jakt,
fiske, tamdjurshållning och åkerbruk, liksom konsumtionen av såväl vilda som domesticerade resurser
och även ritualiserade nedläggelser och hanterandet
av döda verkar ha ägt rum såväl direkt kustbundet
som i indragna lägen och i inlandet. Samma typer av
verksamheter verkar således ha ägt rum såväl utmed
kusten som inåt land. Detta innebär i sin tur att det
i lägen med exakt samma förhållande till havet återfinns helt olika typer av platser. För att förstå detta
mönster, och dessa skillnader, behöver andra faktorer
lyftas fram. Sammantaget är det min uppfattning att
kust och inland, och även de mer uppluckrade begreppen direkt kustbundet/strandvänt respektive indraget kustläge/landvänt, är för grova instrument för att
kunna skapa förståelse för hur människorna förhöll
sig till och använde landskapet under tidigneolitikum
just på Gotland. De forskare som valt att förklara dåtiden genom att ställa kust mot inland har trots nyanseringar i senare tid ändå följt en tradition med djupa

rötter inom arkeologin. Jag är av den åsikten att det
tidigneolitiska materialet på Gotland måste studeras
utifrån en betydligt mer detaljerad nivå. För att förstå perioden är det också grundläggande att försöka
klargöra vad som skedde i övergången till neolitikum
genom att ställa det tidigneolitiska materialet mot det
mesolitiska. Motsvarade verkligen övergången från
mesolitikum till neolitikum ett brott eller finns det
också uttryck för kontinuitet? Vad var det egentligen
som förändrades och varför?

Kontinuitet och förändring
För att få en fördjupad bild av Gotlands tidigneolitikum har jag gjort en genomgång av olika arkiv
(ATA, SHM, GF, FMIS) samt rapporter, uppsatser
och annan litteratur som berört perioden (fig. 5.6
och 5.7). I jämförelse med öns mesolitikum är det
betydligt fler som intresserat sig för tidigneolitikum
och därför har underlaget för min sammanställning
varit bättre, särskilt gällande lösfynden. Förutom
Lithbergs (1914) genomgång har Österholm (1989)
karterat lösfynd av spets- och tunnackiga yxor av
både flinta och bergart samt mångkantiga stridsyxor
utifrån uppgifter från enskilda gårdar, FMIS, GF
och SHM. Bägerfeldt (1992) har gått igenom lösfynd från GF och SHM och han har gjort detaljerade
typbestämningar. Jag har litat på de bedömningar
dessa forskare gjort. Flera uppsatsarbeten, framför
allt Robert Langs (1985) om Gotlands tunnackiga
flintyxor och Michael Petréns (1992) om neolitiska
yxor med fyrsidigt snitt från GF och SHM, vill jag
också nämna. Dessa har, tillsammans med Lithbergs, Österholms och Bägerfeldts arbeten, varit till
stor hjälp för mig i min bedömning och tolkning
av arkivmaterialen. Till skillnad från Österholm och
Bägerfeldt har jag dock valt att exkludera lösfynd
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Figur 5.6. Karta som visar tidigneolitiska
lösfynd (se fig. 5.7) och fasta fornlämningar
(numrerade), med flintyxdepåer (6, 17, 18)
och megalitgravar (11, 13) särskilt utmärkta.
De fasta fornlämningarna är:
1: Överstekvarn (Lummelunda 85)
2: Grottan (Lummelunda 101)
3: Binge (Martebo 33)
4: Mörby (Lokrume 90)
5: Rosarve (Tingstäde 167)
6: Kopparsvik (Visby 75)
7: Fridtorp (Västerhejde 33)
8: Ardags (Ekeby 47)
9: Simunde II (Hörsne 57)
10: Medebys 1:17 (Vallstena sn)
11: Lixarve (Tofta 27)
12: Nasume (Tofta 82/98)
13: Ansarve (Tofta 14)
14: Mafrids (Västergarn 42)
15: Mölner (Väte 22/79)
16: Gräne (Väte 35)
17: Djupbrunns (Hogrän 31, SHM 20358)
18: Kulstäde (Vall sn, SHM 11117; SHM
11235, GF C72)
19: Liffride (Alskog 158)
20: Gumbalde (Lau 150)
21: Jakobs (Eksta 253)
22: Ajvide (Eksta 171)
23: Stora Förvar (Eksta 138)
24: Snausarve (Silte 35)
25: Stora Domerarve (Hablingbo 112)
26: Suderkvie (Grötlingbo 13)
27: Barshalder (Grötlingbo 54).
Sammanställningen utfördes 2004.
Grundkartan är hämtad från Lithberg 1914.

Figur 5.7. Tabell över de i figur 5.6 karterade
lösfynden. Alla i arkivmaterial eller litteratur
typbestämda lösfynd har karterats. Vissa
kända lösfynd har dock uteslutits, vilket
dels är fynd som påträffats i våtmarker, dels
fynd vars läge inte är närmare känt än till en
socken alternativt till ön som helhet. Detta
medför att det är lösfynd med exakt känt
fyndläge (vilket då markerats ut) och lösfynd
som kan knytas till en specifik gård (gårdens
läge har markerats), vilka karterats och
sedan inkluderats i tabellen.
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Socken

Gård

Referens

Tunn- och spetsnackiga bergartsyxor

Socken

Gård

Referens

Halla

Hallegårde

RAÄ 61, SHM 20467, Oldeberg 1952,
Lang 1985, Österholm 1989

Alskog

Bote

RAÄ 108, Österholm 1989

Hejde

Tippsarve

RAÄ 131, Lang 1985, Österholm 1989

Alskog

Smiss

RAÄ 208, Österholm 1989

Hejde

Väntinge

GF C2898, Petrén 1992

Anga

Boters

RAÄ 191, Österholm 1989

Hejnum

Riddare

Burs

Gläves

Hägerman 1991

RAÄ 108, RAÄ 199, Lang 1985,
Österholm 1989

Burs

Sigdes

RAÄ 107, Österholm 1989

Hellvi

Kyllaj/Vivling

SHM 33032

Klinte

Tyrvalds

SHM 12353, Lithberg 1914, Oldeberg
1952, Lang 1985, Österholm 1989

Klinte

Värsände

GF C1501, Lithberg 1914, Lang 1985,
Österholm 1989

Lärbro

Pavals

GF C4016-17, Lang 1985, Österholm
1989

Mästerby

Grens

GF C5032, Lang 1985, Österholm
1989

Mästerby

Långgutes

Privat samling, Oldeberg 1952, Lang
1985, Österholm 1989

Othem

Slite

RAÄ 93, SHM 26197, Malmer (ATA dnr
4827/1959), Petrén 1992

Roma

Diskarve

GF C9082, Lang 1985, Petrén 1992,
Österholm 1989

Sanda

Gervalds

SHM 5850, Oldeberg 1952, Lang
1985, Österholm 1989

Sanda

Lekarve

SHM 11234:1, Oldeberg 1952, Lang
1985, Österholm 1989

Sanda

Äskes

GF C2897, Petrén 1992

Sjonhem

Stora Sojvide

Lang 1985, Österholm 1989

Stenkyrka

Roshage

SHM 6536, GF C3495 (även 3496?),
Lithberg 1914, Oldeberg 1952, Lang
1985, Österholm 1989

Tofta

Krokstäde

SHM 15434, Oldeberg 1952, Lang
1985, Österholm 1989

Visby

Pilhagen/
Skogslund

GF C7967, Lang 1985, Österholm
1989

Västerhejde

Vibble

SHM 5420:80, Oldeberg 1952, Lang
1985, Österholm 1989

Eskelhem

Simonarve

GF C9359, Österholm 1989

Etelhem

Tänglings

RAÄ 63, Österholm 1989

Follingbo

Sylfaste

SHM 13917, Petrén 1992

Hablingbo

Stora Burge

RAÄ 134, RAÄ 135, Österholm 1989

Hall

Norrbys

SHM 16000, SHM 16609

Havdhem

Gimbrings

RAÄ 110, Österholm 1989

Havdhem

Kvinnegårde

RAÄ 86, Österholm 1989

Havdhem

Libbenarve

RAÄ 99, Österholm 1989

Havdhem

Solstäder

RAÄ 103, Österholm 1989

Hejnum

Lilla Kyrkebys

RAÄ 189, Österholm 1989

Hejnum

Mallgårds

RAÄ 187, Österholm 1989

Hejnum

Riddare

RAÄ 108, RAÄ 199

Kräklingbo

Ekeskogs

GF C9189, Petrén 1992

Lokrume

Stora Mörby

GF C8842, Österholm 1989

Lummelunda

Kambs

GF C8037:10, GF C9498:6-7, Österholm 1989

Lärbro

Norrbys

RAÄ 359

Martebo

Binge

RAÄ 37, Österholm 1989

Martebo

Kvie

RAÄ 57, Österholm 1989

Martebo

Lilla Myre

RAÄ 41, Österholm 1989

Rone

Prästgården

RAÄ 285, Österholm 1989

Rute

Risungs

GF C11445:3

Tingstäde

Lunds

SHM 12851, Lithberg 1914, Petrén 1992

Tofta

Kroks

Nihlén 1927

Tofta

Krokstäde

Nihlén 1927

Mångkantiga stridsyxor

Tofta

Nasume

SHM 15529:8, SHM 15672, Nihlén 1927

Endre

Hanes

Vallstena

Grinds

Lithberg 1914

SHM 8003, Lithberg 1914, Lang 1985,
Österholm 1989

Vallstena

Norrgarde

RAÄ 195, Österholm 1989

Gerum

Kullands

GF C10271

Visby

Pilhagen/
Skogslund

GF C6977, RAÄ 95, Lang 1985

Grötlingbo

Bölske

RAÄ 110, Lang 1985, Österholm 1989

Havdhem

Gimbrings

RAÄ 110, Österholm 1989

Björkome

ATA

Havdhem

Hajslunds

GF C9692, Österholm 1989

Havdhem

Sigters/ Rosarve

RAÄ 65, Österholm 1989

Klinte

Valle

GF C9715, Österholm 1989

Roma

Diskarve

Oldeberg 1952, Lang 1985, Österholm
1989

GF C9081, Lang 1985, Österholm
1989

Stenkyrka

Stenstugu

GF C1087, Lang 1985,
Österholm 1989

Tingstäde

Tingstäde kyrka

Lithberg 1914

Tofta

Annexet

GF C9770, Lang 1985, Österholm 1989

Tofta

Krokstäde

SHM 17159:18, Lang 1985, Österholm
1989

Tofta

Nasume

SHM 14774, SHM 15666:2, Lang
1985, Österholm 1989

Tofta

Sallmunds

SHM 15375, Lang 1985, Österholm
1989

Väskinde

Gällungs

GF C8919:1, Lang 1985, Österholm
1989

Väskinde

Tunn- och spetsnackiga flintyxor
Atlingbo
Atlingbo

Isums
Källgårds

SHM 8416, Lithberg 1914, Oldeberg
1952, Lang 1985, Österholm 1989

Björke

Tynne

GF C2894-95, GF C2896, Lang 1985,
Österholm 1989

Björke

Varplöse

GF C2899 (Petrén 1992), GF C3089
(Lang 1985, Österholm 1989)

Eskelhem

Alvena

SHM 6757:18, Lithberg 1914, Oldeberg
1952, Lang 1985, Österholm 1989

Etelhem

Tänglings

RAÄ 63, Österholm 1989

Fole

Lilla Ryftes

RAÄ 128, Lang 1985, Österholm 1989

Follingbo

Stora Vede

RAÄ 65, Lang 1985, Österholm 1989

Gothem

Fjärdinge

SHM 5420:81, Lithberg 1914, Lang
1985
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där närmre fyndort än till socken saknas, då mitt
syfte varit att få en mer detaljerad bild av landskapsutnyttjandet. Som jämförelse kan nämnas att Österholm karterade ut dylika lösfynd jämnt fördelade
över respektive sockens yta (Österholm 1989:61).
Vid sidan av lösfynd finns också många fasta
fornlämningar från tidigneolitikum, vilka på olika
grunder, ofta utifrån dateringar eller genom tidstypiska fynd som trattbägarkeramik, förts till perioden. Här har de tidiga arbetena av Lithberg (1914)
och Nihlén (1927) liksom senare arbeten som Österholms (1989), Bägerfeldts (1992) samt Lindqvist
och Possnerts (1997) varit värdefulla källor, liksom
rapporter och rapportmaterial bl.a. i ATA.
I den sammanställning av det tidigneolitiska
materialet som jag genomfört finns dock vissa källkritiska problem. Angående lösfynden kan det faktum att jag exkluderat trindyxor helt vara en dylik
faktor (jfr kap. 4). Därtill är det i många fall svårt
att enbart utifrån arkivmaterialen typbestämma
enskilda yxor. Jag har därför i de flesta fall förlitat mig på tidigare bedömningar, men att fler yxor
kan finnas som ej inkluderats är mycket sannolikt.
Dessutom går tidigare forskares åsikter om specifika
fynd ibland isär. Avseende de fasta fornlämningarna
gäller de källkritiska problemen deras tidsställning.
I de flesta fall har jag inkluderat platser med dateringar till och/eller redovisat tidstypiskt material från tidigneolitikum. Jag har dock gjort några
undantag. Exempelvis har jag förlitat mig på Österholms bedömning av både Mörby och Binge på
norra Gotland som tidigneolitiska, även om hon inte
förklarat sin dateringsgrund mer utförligt. Norrbys
II som hon däremot fört till öns odlingsfaser, till synes utifrån att lokalen ligger på sand i inlandet, har
jag däremot exkluderat. Frågan om platsens tidsställning får hållas öppen. Jag har däremot inkluderat Simunde i Linaviksområdet, som undersöktes
på 1950-talet och i samband med utgrävningen
bedömdes höra hemma i övergången mesolitikum/
neolitikum, vilket fynden av både keramik och
trindyxor talar för även om denna relativa datering
ännu inte säkerställts (Schönbäck 1958). En viss osäkerhet finns också gällande Lixarvemegaliten, då de
ben som daterats från den fallit i romersk järnålder
(Wallin & Wehlin 2010). Mest sannolikt rör det sig
dock om ben från sekundärgravar, något som är vanligt i just megalitgravar (se t.ex. Linderholm 2008).
Även de första dateringarna som gjordes på material
från Ansarvemegaliten, i det fallet kol, föll i senare
tid (Österholm 1989:144) och även i denna megalit-
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grav har sekundärbegravningar utförts (Bägerfeldt
1992). P.g.a. likheten i flintmaterialet mellan Stora
Domerarve och Snausarve (Österholm 1989:118) har
jag även valt att föra sistnämnda lokal till tidigneolitikum istället för mesolitikum.
Värt att nämna gällande platser med tidstypiskt
material är att det verkar föreligga en viss osäkerhet
gällande dateringen av platser med keramik. Av termoluminiscensdateringar att döma tycks det finnas
trattbägarkeramik som bedömts som gropkeramik
och vice versa (Österholm 1989:82, 123) och det finns
också exempel på platser där keramiken i olika källor
beskrivits som antingen det enda eller det andra, som
t.ex. i Mafrids (Lundberg 1951; Österholm 1989:144).
Rent generellt är det också flera av de tidigneolitiska
platserna på ön som använts under lång tid, varför det
finns en osäkerhet kring vilket material inom platserna i sig som hör till vilken period, något som inte
minst gäller det osteologiska materialet.
Min sammanställning och kartering av tidigneolitiska lokaler kan alltså inbegripa ett mindre antal
platser som kanske inte är tidigneolitiska och/eller
material som inte är tidigneolitiskt. Risken är emellertid betydligt större, precis som avseende det mesolitiska materialet, att kända platser och material
som tillhör perioden inte inkluderats. Det är t.ex.
troligt att långt fler gropkeramiska platser användes
redan under tidigneolitikum, än de platser där detta
otvivelaktigt fastställts som i Ajvide, Gumbalde
och Fridtorp (Englund 1979; Österholm 1989:82,
123). Den tidigneolitiska dateringen från Hemmor
(Samuelsson & Ytterberg 2002) och den keramiklösa ytan vid Gullrum (Österholm 1989:159) antyder
en äldre närvaro, något som även kan gälla betydligt fler lokaler. Att det i Simunde endast framkom
keramik utan dekor är också intressant (Schönbäck
1958). Även i Sigters/Rosarve framkom oornerad keramik, även om de rikliga senneolitiska fynden här
gör dateringen mer osäker (Österholm 1989:160).
Detta indikerar hur som helst att även platser med
enbart oornerad keramik kan vara från perioden. I
Annexet i Bunge sn inom den allra nordöstligaste
delen av ön, 20-25 m.ö.h. och potentiellt belägen i
inre delen av en av havsvikarna på Ruteön, har ett
fyndförande lager framkommit under 2-3 m steril
sand av hög ålder. Lagret delade sig dessutom i två
med 0,6 m mellanrum på lägre nivå, vilket skulle
kunna vara ett resultat av en transgression. I lagret
framkom rikligt med grov oornerad keramik, hornoch benföremål, ett flintavslag, brända och obrända
ben samt eventuella sädeskorn. Förutom kollager

Kapitel 5

framkom också flera gropar, bl.a. en brandgrop samt
fem gropar beskrivna som härd- eller sotgropar, flera
stolphål varav några med stenskoning samt en kolbemängd stenpackning på vilken en risbädd med
trärester vilade (Arwidsson 1953; Hörling & Bendegard 1966; Pettersson 2002). Detta skulle kunna
vara en tidigneolitisk plats med gropar, som i så fall
skulle motsvara den i dagsläget allra längst i nordöst
belägna platsen från perioden, även den i så fall med
spår efter jordbruk och keramik i ett kustnära läge.
En plats där fyndmaterialet starkt påminner om säkert tidigneolitiska lokaler och som därför mycket
väl kan vara från perioden, även om detta behöver
säkerställas, är också Hoburgen.
Att det genom 14C-dateringar i flera fall också visat sig att lokaler och/eller lager utan keramik och
ofta helt eller delvis utan tamdjursben är tidigneolitiska, som Medebys, Jakobs, Överstekvarn och det
undre lagret i Stora Domerarve (Lindqvist & Possnert
1997; Manneke 1997b) av vilka flera tidigare dessutom bedömts vara mesolitiska (Österholm 1989), utgör
också en potentiell felkälla. Lokaler med lång användningstid och sannolika spår från både mesolitikum
och neolitikum, om än inte alltid tidstypiska, som
t.ex. Visborgs Kungsladugård (Wennersten 1907b;
Lindqvist & Possnert 1997) och Stora Homa (Stenkumla 152:1) skulle också kunna inkludera tidigneolitiska lämningar. Platser med tidstypiskt material är
sannolik endast en del av alla de platser som nyttjades
under perioden. Även om en del lokaler inkluderats
som kanske inte är tidigneolitiska, kan alltså andra
kända lokaler ha uteslutits.
Norra Gotland
Tidigneolitiska platser är kända från hela norra
Gotland, från både kust och inland och från både
den nordöstra och den sydvästra delen av området.
Bilden av det tidigneolitiska landskapsutnyttjandet
inom denna del av ön bygger i hög utsträckning på
lösfynd, samtidigt som de fasta fornlämningarna är
jämförelsevis få. Till de sistnämnda hör Överstekvarn, Grottan, Mörby och Binge samtidigt som
en fortsatt närvaro också har kunnat påvisas inom
flera mesolitiska lokaler som Rosarve, Kambs, Riddare samt möjligen Norrbys. I Martebo myr har
dessutom två våtmarksnedläggelser hittats och
inom gränserna för Elinghems myr har en lösfunnen
yxa påträffats. Lokalen Annexet i Bunge sn skulle
också kunna vara från perioden, men det återstår att
klarlägga. En likaså dateringsmässigt osäker lokal,

Norrbys II i det inre av Hallhalvön, har av Österholm tolkats som tidigneolitisk.
Sammantaget ger de tidigneolitiska platserna
på norra Gotland ett intryck av att de gränstrakter
som bildades under mesolitikum fortsatte att upprätthållas. Gränsen mot mellersta Gotland söderut
verkar ha upprätthållits och fortsatt att respekteras. Avståndet mellan lokaler inom norra respektive
mellersta Gotland är t.o.m. något större under tidigneolitikum än under mesolitikum. Samma förhållningssätt framträder i relation till det utbredda
hällmarksområdet över bl.a. Filehajdar och Hejnum
hällar, som skiljde den sydvästra delen av norra Gotland från den nordöstra. Här fanns några mesolitiska
lokaler i trakterna av Othemars (se kap. 4) medan
tidigneolitiska motsvarigheter saknas helt. Ett något
annorlunda förhållningssätt till gränstrakterna anas.
Vänds sedan blicken till den nordöstra delen av
norra Gotland är det tydligt att de tidigneolitiska
platser som idag är kända ligger inom områden där
också mesolitiska fynd gjorts. En bild av kontinuitet
framträder därmed på flera olika plan. Det handlar
om kontinuitet genom att samma vikar och sund
nyttjades. Tidigneolitiska lokaler ligger t.ex. invid
Lärbrosundet och i anslutning till havsviken över
nuvarande Fardumeträsk. Direkt platskontinuitet
finns eventuellt också, baserat på att några eventuellt tunnackiga bergartsyxor finns i materialet från
yxplatsen Norrbys. Dessutom utmärks området
av kontinuitet i förhållningssättet till landskapet i
stort, synligt i anknytningen till kusten. Redan det
mesolitiska materialet visade på en anknytning till
kusten vilken alltså verkar ha kvarstått in i tidigneolitikum. Områdets enda möjliga våtmarksfynd
utgörs t.ex. av en brunpatinerad flintyxa som påträffats nära havet (SHM 33032).
Intressant nog ger kustanknytningen ett liknande intryck som gränstrakterna, nämligen att redan under mesolitikum etablerade förhållningssätt
till landskapet nu inte bara upprätthölls utan också
förstärktes. Snarare än ett övergivande av kusten till
förmån för inlandet, så som Österholm (1989:173f)
argumenterade för, ger platserna i detta område intryck av att om något övergivits så var det inlandet. Inga platser är kända från de innersta delarna av
det dåtida fastlandet, från det inre av Ruteön eller
från de två sjöarna på var sida Lärbrosundet. Kanske
handlade även detta till viss del om en ökad respekt
för vad som definierades som gränstrakter eller obebodda trakter.
De förändringar som verkar ha skett i området
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Figur 5.8. Överstekvarn, Lummelunda sn. Den smala landremsan
(platån) mellan havet (som under stenåldern täckte skogsområdet
på bilden) och klinten (uppifrån vilken bilden är tagen). Foto förf.

har sammanfattningsvis närmast karaktären av
förstärkningar av förhållningssätt som etablerades
redan under mesolitikum, dels genom en förstärkning av gränszonen mot den sydvästra delen av norra
Gotland, dels genom en förstärkning av den specifika anknytning till kusten som präglade just detta
område.
Inom den sydvästra delen av norra Gotland var
situationen däremot en helt annan. Ska det talas
om ett övergivande av kusten någonstans på Gotland är det här. Detta hänger dock sannolikt ihop
med att områdets särpräglade kustzon karaktäriseras av den höga branta kustklinten. Det går dock
inte att blunda för att de tidigneolitiska kustlokalerna är betydligt färre än de mesolitiska. Endast
två platser är kända: Överstekvarn och Grottan.
Det är emellertid svårt att tänka sig att de fåtal
öppningar som inom området fanns ut från ön,
där havet var direkt tillgängligt, inte skulle ha varit betydelsefulla för bl.a. kommunikationer och
för näringsekonomin även under tidigneolitikum.
Särskilt med tanke på hur det ser ut inom andra
delar av ön och speciellt som området i övrigt var
starkt avskärmat från kusten av omfattande, höglänta och helt fyndtomma hällmarkstrakter såväl
mot söder, öster som mot nordöst. Att tidigneolitiska lämningar kommer att påträffas framöver
i de slänter där kustlinjen och havet tillgängliggjordes, t.ex. i Lickershamnsviken och i Ireviken,
är högst troligt och kanske finns dylika spår redan
i det idag kända materialet utan att detta ännu
kunnat fastställas.
Förutom rikligt med framför allt trindyxor ska
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t.ex. en flintyxa ha hittats inom yxplatsen Lickershamn. Ca 50 m rakt öster om platsen invid en mindre bäck ska dessutom ett fyndförande lager med
keramik ha påträffats av en markägare, vilket dock
inte kunnat återlokaliseras (ATA dnr 574/1925;
Nihlén 1927:51ff). Fyndförande lager ska också
finnas i grottor i klinten söder därom (Österholm
1989:151). I relation till att Grottan vid Överstekvarn verkar ha tagits i bruk i övergången till tidigneolitikum är det intressant att notera att uppgifter
om fyndförande lager i grottor inte bara är kända
från Lickershamnsviken utan också från Västerbys
allra längst norrut på Hallhalvön, i anslutning till
Ire samt söder om Överstekvarn i Brucebo (Nihlén
1927; Janzon 1974; Österholm 1989). Möjligheten
finns alltså att det var långt fler grottor än enbart
Grottan vid Överstekvarn som nyttjades under perioden, vilket dock skulle behöva klarläggas. Kunskapen om de tidigneolitiska lokalerna belägenhet,
om hur livet utmed kusten var organiserat och vilka
platser som en gång fanns i kustzonen inom denna
del av Gotland är således i dagsläget starkt begränsad.
Lämningarna vid Överstekvarn och Grottan ger
ändå en intressant inblick i hur öborna förhöll sig till
landskapet under perioden. Värt att ta fasta på är att
inga äldre lämningar är kända från just denna plats
vid kusten. Att vad som tolkats som en del av en
limhamnsyxa påträffats i Grottan är sannolikt inte
ett belägg för mesolitisk närvaro (Österholm 1990)
utan en indikation på att området togs i bruk redan i
övergången till tidigneolitikum, något som fyndomständigheterna och dateringarna styrker (Lindqvist
& Possnert 1997:36f, 45f). Inga trindyxor är kända
härifrån och det verkar inte ha funnits några större
mängder bergartsmaterial att tillgå. Områdets sent
mesolitiska yxplats finns istället vid Kambs, som
människorna nådde om vattendraget från platsen
följdes inåt land till Martebo myr. Att de inte vistats
på platsen tidigare är också förståeligt då det rör sig
om ett allt annat än skyddat läge. Istället utgjordes
området av en flack smal och utsatt landremsa (fig.
5.8). Varför kom öborna då att börja nyttja platsen
under tidigneolitikum? Sannolikt var det just det
starkt avgränsade området i sig som var det för de
tidigneolitiska öborna intressanta. Den smala landremsan var söderut avgränsad av utflödet från Lummelundagrottorna, vilket är speciellt i sig eftersom
det är en del av den underjordiska avvattningen av
Martebo myr. Norrut avgränsades landremsan av
Lummelundaån och därutöver avgränsades den av
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den branta klinten i öster och av havet i väster. I
denna vilja att söka upp och ta en starkt avgränsad,
sannolikt något svårtillgänglig plats, i anspråk indikeras ett nytt förhållningssätt till landskapet. Jag
skulle vilja sätta detta i samband med det intresse
för naturligt avgränsade rum som även inom andra
regioner gällde just trattbägarkulturen. Stensborg i
Södermanland är ett jämförbart exempel (L. Larsson & Broström 2011). När människorna väl hade
etablerat sig vid Överstekvarn verkar emellertid inte
bara det avgränsade läget i sig ha varit det viktiga,
utan även Lummelundaån. Lämningar har nämligen
påträffats i sluttningarna på båda sidorna av ån (Österholm 1990). Här mötte sötvatten havsvatten och
här erhölls uppsikt över in- och utfarten till och från
området kring Martebo myr i det inre av ön.
I kontrast till den, i och för sig sannolikt skenbart, övergivna kustzonen står en riklig förekomst
av tidigneolitiska platser i det inre av ön. Trots det
är de tidigneolitiska lämningarna varken fler eller
belägna inom helt andra lägen än de mesolitiska.
Vad som är slående inom även detta område är den
höga grad av kontinuitet som kan urskiljas. Precis
som de mesolitiska lokalerna återfinns majoriteten
av de tidigneolitiska platserna direkt invid någon
av områdets fyra stora sjöar och myrmarker: Martebo myr, Elinghems myr, Tingstäde träsk samt
Stormyr. En del lokaler ligger, precis som de mesolitiska, invid vattendrag, vilka antingen ledde till
Martebo myr eller ut till kusten. De få lokaler som
saknade en direkt närhet till sjöar eller myrmarker
alternativt vattendrag var belägna i de knutpunkter
från vilka också mesolitiska platser är kända. Hit
hör trakten kring gården Riddare och trakten kring
Stenkyrka kyrka samt gården Ringvide. Ibland finns
kontinuitet endast i det att människorna vistades invid samma sjöar eller vattendrag och i samma trakter, ibland föreligger direkt platskontinuitet. Lokaler som Rosarve, Riddare och Kambs fortsatte att
användas från mesolitikum in i tidigneolitikum. I
Riddare har det inom en yta av 225 x 150 m påträffats inte bara ett flertal trindyxor i olika skick,
utan också en tunnackig flintyxa och en tunnackig
fragmentarisk yxa av porfyr. Något övergivande av
lägen invid fiskrika sjöar och vattendrag till förmån
för goda åkermarker, så som Lithberg (1914) argumenterade för, går det inte att tala om. Kontinuitet
i förhållningssättet till landskapet ger sig även till
känna i den fortsatta praktiken att göra ritualiserade nedläggelser i Martebo myr (Nihlén 1927:58ff;
Stenberger 1964). Detta ligger i linje med vad som

konstaterats utifrån skånskt material, nämligen att
det fanns en kontinuitet gällande plats avseende
nedläggelser i våtmarker från senmesolitikum och
in i tidigneolitikum (Karsten 1994). Invid den ena
nedläggelsen i Martebo myr iakttogs intressant nog
även en del grova stockar, vilka skulle kunna vara
rester efter en spång eller plattform som byggts ute
i myren (Nihlén 1927:60; jfr Berggren 2010). Fortsättningsvis verkar det ha varit de stora sjöarna och
myrmarkerna som var de viktigaste för människorna
i området och som de också identifierade sig med.
Värt att nämna i relation till detta är att ett våtmarksfynd av en spetsnackig bergartsyxa hittats i
Elinghems myr (GF C8720). Att även vattendrag
och då särskilt knutpunkter fortsättningsvis var
viktiga inom denna region märks genom de många
platser som ligger just där vattendrag mynnar ut i
sjöar och myrmarker eller i havet.
På ett mer detaljerat plan kan dock skillnader
urskiljas som kan relateras till ett förändrat förhållningssätt till landskapet. Vid kusten rör det sig om
valet av en utsatt, svårtillgänglig och välavgränsad
plats som Överstekvarn. Detta märks även genom
att Grottan, även det ett i sig väl avgränsat rum, just
nu togs i bruk. Det som märks i det inre av ön är en
viss förskjutning avseende platserna kring Martebo
myr, från dess raka strandsträckor till de två uddar
som från norr respektive söder stack rakt ut i myren (se kap. 3). Medan de mesolitiska lokaler som
fanns t.ex. utmed myrens sydvästra sida och invid
dess nordvästra hörn inte har några kända tidigneolitiska efterföljare, märks alltså en fortsatt närvaro
på uddarna. Kanske begripliggjordes dessa uddar på
ett liknande sätt, d.v.s. i termer av väl avgränsade
rum. Som redan nämnts anas också en fortsatt och
förstärkt respekt för de gränszoner som avgränsade
området i stort mot den nordöstra delen av norra
Gotland likväl som mot mellersta Gotland söderut.
Mellersta Gotland
Inom mellersta Gotland har inte bara en riklig förekomst av tidigneolitiska lösfynd påträffats, utan här
finns också en hel del fasta fornlämningar av olika
karaktär. Från området är depåer, platser med fyndförande lager och/eller anläggningar kända samt
även något som saknas på Gotland i övrigt, nämligen två megalitgravar. Öns tre flintyxdepåer har
påträffats inom denna del av ön och till kända fasta
fornlämningar hör bl.a. Mölner, Gräne, Ardags,
Mafrids och Fridtorp. Kanske är det på samma sätt
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som i Fridtorp överlagrade lagret i Visby också från
denna period. I Linaviksområdet längst i öster finns
Simunde och Medebys 1:17. Toftaområdet längst i
väster är i sin tur känt för sina megalitgravar samt
även för yxplatserna Nasume, Kroks och Krokstäde
som alla tre uppvisar en fortsatt närvaro under tidigneolitikum (Nihlén 1927:41, 49).
Inom mellersta Gotland har både inlandet och
kustzonen varit intensivt nyttjade. Rikligt med
kända platser återfinns både utmed kusten, där
de legat såväl direkt vid kustlinjen som i mer indragna lägen, och i det inre av ön. Här går det inte
att tala om någon övergiven kustzon samtidigt som
detta inte på något sätt innebär att inlandet låg
övergivet.
Det som är slående även här, precis som gällande
norra Gotland, är de många uttryck som finns för
kontinuitet. De tidigneolitiska lokalerna återfinns,
precis som de mesolitiska, invid havet, direkt intill
sjöar och myrmarker samt i direkt anslutning till
vattendrag. Lithbergs (1914) slutsats om att lägen
invid sjöar och vattendrag nu skulle ha övergivits
till förmån för marker bättre lämpade för åkerbruk
finns det således inget stöd för här heller. Endast i
de fall där platserna följer berggrundsskiftena eller
återfinns uppe på klinten i Visbyområdet så upphör
ibland denna direkta närhet till sjöar, myrar eller
vattendrag. Precis samma förhållande uppvisade
emellertid de mesolitiska lokalerna, varför även
detta är att betrakta som ett uttryck för kontinuitet.
Under tidigneolitikum vistades människorna
också inom samma områden som tidigare. Koncentrationer finns likt tidigare i Fridtorp/Visbyområdet och i Toftaområdet. De tidigneolitiska lokalerna
återfinns utmed kusten, berggrundsskiftena, i Linaviksområdet och längs med märgelstensdalens två
vattensystem. Ibland vistades människorna t.o.m.
på exakt samma platser som tidigare, t.ex. i Mölner och Simunde samt i Nasume, Kroks och Krokstäde. En datering från Gräne (Österholm 1989:82)
och fynd av trindyxor från både Fridtorp (Nihlén
1927:85) och Ardags (Arwidsson 1948; Åhlén 1972)
indikerar att kontinuitet bakåt kan finnas även där.
Bland de lösfunna trindyxorna i Ardags finns exemplar som är närmast identiska avseende form och
material med de funna inom den närliggande lokalen Simunde (Schönbäck 1958). Att samma förhållningssätt till landskapet i området fortsatte att traderas vidare in i och under tidigneolitikum framgår
också av våtmarksfynden, som även nu har en tydlig
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koppling till märgelstensdalens vattensystem. Den
ena av områdets flintyxdepåer, Djupbrunns, hittades förvisso nedsänkt i en sankmark eller vattenfylld svacka, medan depån vid Kulstäde påträffades
vid plöjning i en åker i en tidigare våtmark. Intressant är dock den koppling som ändå finns mellan
depåerna och vattendragen. Båda depåerna ligger
nämligen inom gränsområdet mellan märgelstensdalens två vattensystem. Vattendragen verkar fortsättningsvis ha tillskrivits större betydelse än havet,
sjöar och myrmarker inom just denna del av ön.
Kontinuitet anas även i frånvaron av platser. Kalkstensområdet i söder liksom gränstrakterna i norr
mellan Fridtorp/Visbyområdet och märgelstensdalen låg nästan helt öde, något som även gällde den
nordligaste delen av märgelstensdalens västra halva
öster om Toftaområdet. Dessa delområden verkar
fortsättningsvis ha begripliggjorts som gränstrakter.
Samtidigt är det möjligt att urskilja vissa förändringar. Precis som inom norra Gotland anas ett
nytt förhållningssätt till gränszonerna. Som redan
nämnts var avståndet mellan platser inom norra och
mellersta Gotland något större under tidigneolitikum än under mesolitikum. Detsamma gäller gränsen mot södra Gotland. De få tidigneolitiska platser
som är kända söder om det sydligaste berggrundsskiftet ligger antingen nära skiftet eller utmed kusten. Kalkstensområdets betydelse som gränstrakt
verkar ha respekterats och även förstärkts. Av det
idag kända materialet att döma verkar människorna
inte ha följt vattendragen in i kalkstensområdet för
att etablera sig i dess inre delar, så som de i viss
utsträckning hade gjort under mesolitikum (se kap.
4).
Intressant nog går även ett liknande förhållningssätt att urskilja, men då inom det som torde
ha definierats som bebodda trakter. De mesolitiska
lokalerna har ett annat utbredningsmönster än de
tidigneolitiska. De sistnämnda platserna är förvisso
betydligt färre, men frågan är om inte också ett
annat förhållningssätt till omgivningen kan ligga
bakom den förändring som kan anas. Medan mesolitiska lokaler återfanns som pärlband längs med
vattensystemen och berggrundsskiftena ligger de
tidigneolitiska lokalerna en och en alternativt i
mindre grupper med större tomma områden emellan. Detta märks t.ex. utmed märgelstensdalens
nordöstra vattensystem. Inget pärlband av lokaler återfinns längre spritt från Linaviken i öst till
trakten kring Råby gård i väst. Istället förekom-
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mer de tidigneolitiska lokalerna med jämna avstånd ifrån varandra. Intressant att nämna är t.ex.
Vallstenaudden i Linaviksområdet, där rikligt med
mesolitiska lokaler fanns, men där tidigneolitiska
efterföljare enbart hittats i dess ytterkanter dels i
söder mot havet, dels i norr mot berggrundsskiftet. Ett liknande utbredningsmönster märks även
utmed det norra berggrundsskiftet. Här anas också
vad detta mönster potentiellt kan bero på. Märkbart är nämligen att tidigneolitiska lokaler saknas
utmed berggrundsskiftet just i anslutning till den
del av märgelstensdalen där inga platser är kända
och där inte heller några mesolitiska lokaler fanns.
Återigen verkar det alltså handla om ett respekterande och även förstärkande av redan existerande
gränsområden. Ett annat exempel är sträckningen
mellan Fridtorp/Visby och Tofta, utmed vilken
ett pärlband av mesolitiska lokaler fanns. Här är i
kontrast till detta inte en enda tidigneolitisk lokal
känd. Detta nya mönster skulle kunna bero på att
människorna inte längre färdades genom eller vistades inom de områden där platser saknas, men det
verkar inte troligt av flera skäl. Att platser invid
det nordöstra vattensystemet finns längst i norr,
söder, öster och väster samt centralt indikerar att
människorna rörde sig och nyttjade hela systemet
precis som under mesolitikum. Att det både öster
och väster om det tomma området längs det norra
berggrundsskiftet finns kända lokaler ger samma
intryck. Likheter i fyndmaterialet mellan Fridtorp/Visbyområdet och områdena söderut, t.ex.
i förekomsten av flintyxdepåer, talar i sin tur för
en fortsatt intensiv kontakt. För att i inlandet ta
sig mellan dessa trakter var den på lokaler tomma
sträckningen den sannolikt enklaste färdvägen. På
liknande sätt har öborna säkerligen även fortsättningsvis tagit sig in i de stora kalkstensområdena
för t.ex. jakt och insamling samt säkerligen också
av andra skäl. Enligt min bedömning är den mest
sannolika orsaken till den tidigneolitiska frånvaron
av lokaler i vissa specifika områden, inte ett förändrat sätt att bo, vistas och röra sig, utan en följd av
ett förändrat förhållningssätt till landskapet. Människorna verkar ha börjat göra en ontologisk skillnad mellan bygd och obygd, något som förefaller
ha inbegripit allt från större trakter och mellanstora områden ner till en betydligt mer småskalig
nivå.
Kanske är det häri som orsaken även till t.ex.
yxdepåernas läge i landskapet står att finna. Intressant i relation till detta är också megalitgravarnas

placering. Precis som flintyxdepån vid Kopparsvik
har placerats direkt vid kusten men uppe på kustklinten, har också Ansarvemegaliten rests i ett läge
där den låg vid kusten i en brytpunkt, närmare bestämt på krönet av en svag sluttning som ledde ner
till havet. Lixarvemegaliten har däremot placerats i
berggrundsskiftet inåt land, där den närmast verkar markera hela Toftaområdets gräns norrut (jfr
Sjögren 2003; Haking 2010). Kanske är det på ett
dylikt sätt som depåerna och även en del av lösfynden ska förstås, t.ex. de i ytterkanterna av Vallstenaudden, d.v.s. som gränsmarkeringar av olika slag
i en värld där en distinkt åtskillnad gjordes mellan
bebodda områden och gränstrakter, mellan bygder
och obygder.
Det finns dock ett intressant undantag från det
mer utspridda mönster som de tidigneolitiska lokalerna uppvisar i jämförelse med de mesolitiska,
nämligen inom märgelstensdalens sydvästra del.
De tidigneolitiska lokalerna har där ett närmast
mesolitiskt spridningsmönster. Platserna ligger
tätt, nära varandra och bildar tillsammans pärlband utefter olika naturliga element. Intressant
är att denna spridningsbild framträder just inom
områden där mesolitiska föregångare saknas. Det
handlar alltså om nyetableringar, men viktigt att
notera är att det inte är fråga om att nya lägen
i landskapet eftersöktes. Precis som inom andra
områden och precis som under mesolitikum, har
de nya lokalerna etablerats utefter vattendrag,
våtmarker och berggrundsskiften. Snarare verkar
det som att nyttjandet av vattensystemen i sydväst vidgats både norr- och österut. Genom denna
utvidgning av platser blev inte längre avståndet
mellan lokaler inom den nordöstra respektive sydvästra delen av märgelstensdalen i det inre av ön
längre särskilt långt. Förutom det ökande utnyttjandet av vattensystemet märks nya lokaler även
utmed det södra berggrundsskiftet, från kusten
till trakten kring Mölner, och lokalerna sammanfaller här med ett stråk av en för ön annorlunda
berggrund i form av silt- och sandsten (Erlström
2009:6). Vad som kan ha gjort detta särskilt intressant under tidigneolitikum är den möjlighet
som där torde ha funnits att få tag i kalkfri lera
till keramikhantverket (Munthe m.fl. 1925:8).
Detta i sig förklarar dock inte det annorlunda
mönstret av fynd och lokaler. Den gemensamma
faktorn är istället avsaknaden av äldre platser. Det
något avvikande etablerandet av platser och deponerandet av ting just här kan därför möjligen
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ha varit en del i en process där tidigare obygder
omvandlades till bygder.
Södra Gotland
Södra Gotland utmärks av ett jämförelsevis stort antal fasta fornlämningar, vilka kompletteras med en
mer begränsad mängd lösfynd. Till de fasta fornlämningarna hör Stora Förvar, Jakobs/Ajvide, Gumbalde, Stora Domerarve, Suderkvie och Barshalder samt
Liffride. Sannolikt är också Snausarve tidigneolitisk
och möjligen också Sigters/Rosarve. Indikationer
i form av en datering respektive en keramikfri högre liggande yta inom de mellanneolitiska platserna
Hemmor respektive Gullrum talar för att dessa kan
ha nyttjas redan under tidigneolitikum även de. Lösfynd har också hittats inom yxplatsen Gläves, som
verkar ha fortsatt att nyttjas in i tidigneolitikum
(Burs 204:1; Hägerman 1991). Även ett våtmarksfynd från Burgakersmyr i Havdhem sn är troligen
tidigneolitiskt då det hittades mellan två lager litorinagrus samtidigt som platsen ligger så högt över havet att endast den andra och den tredje litorinatransgressionen bör ha nått dit. Fyndet bedömdes härröra
från tiden strax innan det andra lagret tillkom (ATA
dnr 284/1932), vilket placerar depositionen i sent
TN I. Uppe på platån vid Hoburgen allra längst i
söder har också fynd påträffats vilka mycket väl kan
vara tidigneolitiska (Mascher 1985).
Anmärkningsvärt för denna del av ön är att
samtliga fasta fornlämningar påträffats utmed kusten. I områdets inre delar finns inte en enda känd
plats undantaget lösfynd. Överlag är dock även lösfynden starkt koncentrerade till kustzonen. Denna
del av ön är således ett tydligt exempel på att kusten
var allt annat än övergiven och i rakt motsats till
Österholms tes så verkar det här ha varit inlandet,
snarare än kusten, som övergavs i övergången till tidigneolitikum.
Att fynden i inlandet är anmärkningsvärt få gör
ett visst övergivande av öns inre delar, precis som
inom den nordöstligaste delen av ön, sannolik. Områdena liknar varandra på så vis att de motsvarar de
delar av Gotland som karaktäriserades av en hel del
öar och där en stark anknytning till kusten verkar
ha växt fram redan under mesolitikum. Skillnaden
är dock att medan de inre delarna av nordöstligaste
Gotland i hög grad bestod av karg kalkhällmark, utgjordes de inre delarna på södra Gotland i hög grad
av en märgelstensdal med stora sjöar och myrmarker
samt av ett berggrundsskifte. Det rör sig alltså om
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miljöer människorna vanligen sökte sig till.
Att så få platser är kända från inlandet kan
dock även ha andra orsaker än enbart ett övergivande. Om samma förändringar skett inom denna
del av ön som inom mellersta och norra Gotland
är det troligt att en förstärkning av synsätt som
etablerats under mesolitikum nu ägde rum. För
södra Gotlands del var det som utmärkte det mesolitiska materialet dels en kustanknytning, dels
en dragning till områdets små sjöar och myrmarker. Kanske var markerna kring märgelstensdalens
stora sjöar och myrmarker mer sanka än kring de
på kalkstensberggrund belägna motsvarigheterna
inom den sydvästra delen av norra Gotland. Hur
som helst märks även i det tidigneolitiska materialet på södra Gotland en starkare koppling till
trakter med små sjöar och myrmarker än till de
med stora. En koncentration av lokaler är t.ex.
känd i trakten kring Stora Domerarve, vilken under större delen av perioden karaktäriserades av
ett flertal mindre sjöar och myrmarker. I en av
dem, Burgakersmyr, har också ett våtmarksfynd
påträffats vilket kan ses som en efterföljare till de
trindyxor som deponerades i små sjöar under mesolitikum. Att lokalerna i detta område är många
gör dock att de, precis som platserna i den sydvästra delen av den norra märgelstensdalen på mellersta Gotland, avviker från det gängse. Även här
återfinns också fyndtätheten just inom områden
som saknar äldre föregångare, varför det möjligen kan ha handlat om en process där en tidigare
obygd omformades till bygd. Ett annat område
karaktäriserat av mindre sjöar och myrmarker är
den av revkalkstenskullar präglade trakten kring
Lojstasjöarna. Här är emellertid endast två platser
kända, belägna i varsin ände av det p.g.a. miljön
lättavgränsade området.
Mellan dessa två områden, mellan Lojstasjöarna
och trakten kring Burgakersmyr, ligger märgelstensdalens stora sjöar och myrmarker och här är kända
lokaler alltså extremt få. Förutom Snausarve som låg
invid den sidan av Mästermyr som vätte mot västkusten är endast ett lösfynd invid Alvmyr känt. Inga
lokaler alls är kända vare sig invid Stångmyr eller
Ronemyr, vilket ger just denna trakt ett närmast avfolkat intryck. Detta gäller särskilt som fynd från andra delar av stenåldern är kända här (jfr kap. 4 & 6).
Därutöver saknas även lokaler utmed de vattendrag
som förband trakten kring Lojstasjöarna med märgelstensdalens stora sjöar och myrmarker, liksom utmed de vattendrag som förband de stora sjöarna med
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varandra samt med kusten. Avsaknaden av lokaler i
dessa lägen, där de mesolitiska platserna legat likt
pärlband, skulle potentiellt kunna bero på att dessa
sträckningar nu begripliggjordes som gränstrakter
mellan olika bygder och inom gränstrakterna kom
inga fynd att deponeras och inga platser att etableras.
Att människorna även inom denna del av Gotland anammat ett nytt sätt att se på och förhålla sig
både till gränstrakter och till bygder finns det alltså
flera uttryck för. Möjligen har också människorna
även inom denna del av ön tillskrivit väl avgränsade
rum en alldeles särskild betydelse. Lämningarna
på Hoburgens södra platå samt möjligen från en av
klintens grottor kan till viss del vara från tidigneolitikum. Detta visar i så fall på ett intresse för av
naturen väl avgränsade och även delvis svårtillgängliga rum. Hoburgen är dessutom en anmärkningsvärd lokal genom att motsvara hela Gotlands allra
sydligaste plats med det öppna havet utanför. Värt
att nämna är att ett fyndförande lager finns inom
en motsvarande miljö på Styrmansberget i Fröjel sn
i höjdområdet nordöst om Jakobs/Ajvide, om än av
osäker datering.
Liknande förändringar och förstärkningar av
förhållningssättet till landskapet kan alltså urskiljas på södra Gotland som inom resten av ön.
Därutöver präglades landskapsutnyttjandet även
inom södra Gotland av en hög grad av kontinuitet. Det handlar inte bara om kontinuitet i förhållningssättet till landskapet med en respekt för
redan utbildade gränstrakter och med en anknytning till små sjöar och myrmarker samt kusten;
kontinuitet finns också på både plats- och områdesnivå. Öborna vistades i lika hög grad utmed
kusten som tidigare och de vistades i stor utsträckning på samma öar, invid samma vikar och
utmed samma kuststräckor som tidigare. Även i
inlandet återfinns de fynd som är kända vid samma sjöar, myrar och vattendrag som förut. Även
direkt platskontinuitet finns på flera platser som
i Jakobs, Gläves, Barshalder och Stora Förvar. I
stort valde människorna alltså att vistas i samma
lägen i landskapet som tidigare, i direkt kustbundna lägen, indragna kustlägen samt i inlandet invid vattendrag och myrmarker/sjöar. Dessa
naturelement verkar på intet sätt ha övergivits till
förmån för andra typer av marker. Dessutom anas
kontinuitet i förhållningssättet till de höga höjderna kring Lojstahajd i norr, som var en del av
gränstrakten mellan mellersta och södra Gotland.
Denna trakt kom fortsättningsvis att begriplig-

göras och behandlas som ett gränsområde och
inga platser är kända där.
Jordbrukare respektive jägare och samlare
Det som är slående med min genomgång av det tidigneolitiska materialet och dess förhållande till det
mesolitiska är de starka uttryck för kontinuitet som
finns inom alla delar av Gotland, såväl utmed kusten som i inlandet. Även de tidigneolitiska platserna
koncentrerar sig utmed kusten, och i det inre av ön
återfinns de utmed sjöar, myrmarker och vattendrag samt längs med berggrundsskiftena. De stora
höglänta hällmarksområdena och deras närmaste
omgivningar har fortsättningsvis respekterats och
begripliggjorts som omfattande gränsområden. Levnadssättet och bosättningsmönstret verkar i mångt
och mycket ha varit detsamma och några större omställningar i övergången till neolitikum verkar inte
ha skett. Detta ligger också i linje med pollendiagrammens indikation om att det, trots att landskapet nu öppnades upp genom röjning, var skogen som
fortfarande var klart dominerade.
Denna slutsats kan tyckas ligga i linje med de
tidigare forskare, t.ex. Nihlén (1927), vilka hävdade att öborna i mångt och mycket fortsatte sina liv
precis som tidigare och att trattbägarkulturen hade
ett minimalt inflytande. Min slutsats kan också
tyckas ligga i linje med de forskare som hävdat att
det endast var ett (litet) urval människor, kanske
en inflyttad grupp, som i kontrast till den övriga
och potentiellt ursprungliga befolkningen tog till
sig trattbägarkulturen och det vi kommit att förknippa den med, vilket resulterat i kulturdualistiska
tolkningar (t.ex. Lindqvist & Possnert 1997; Björck
2007, 2012; jfr kap. 2). Det är också tydligt att tamdjursben och trattbägarkeramik inte har påträffats
inom alla fasta fornlämningar, samtidigt som källmaterialet som helhet onekligen talar för en stark
kontinuitet. Denna kontinuitet märks t.ex. gällande
de specifika förhållningssätt öborna haft till landskapet inom olika delar av ön, gällande praktik synligt i t.ex. våtmarksnedläggelser och i livsstil samt
bosättningsmönster synligt i nyttjandet av samma
platser och/eller områden både utmed kusten och i
det inre av ön. Av den anledningen vill jag innan
jag går vidare, bemöta dessa idéer vilka av och till
florerat om öns tidigneolitikum.
Till att börja med finns det en aspekt som tydligt talar emot både idén om ett starkt begränsat
trattbägarinflytande och idén att endast vissa grup-
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per i undantagsfall tog till sig jordbruket och trattbägarkulturen. Den aspekten är att de företeelser
som förknippas med trattbägarkulturen, som keramiken, mångkantiga stridsyxor, flintyxor och dess
motsvarigheter i bergart samt spår efter jordbruk
är rikligt förekommande på ön. Trattbägarkeramik har t.ex. hittats i Grottan, Martebo myr och
Rosarve i norr, i Suderkvie och Barshalder i söder, i
Stora Förvar och Mafrids i väster samt i Ardags och
Gumbalde i öster. Lämningar efter åkerbruk och/eller tamdjurshållning är ett annat exempel med spår
bl.a. från Grottan och Martebo myr i norr, från Stora
Förvar och Ajvide i väster, från Stora Domerarve och
Suderkvie i söder samt från Gumbalde, Liffride och
Simunde i öster. Det som vanligtvis förknippas med
trattbägarkultur var således något som långt fler än
endast ett fåtal människor tog till sig. Materialet indikerar istället att det var många människor inom
helt olika delar av ön som tog till sig dessa nya företeelser, men frågan är om det samtidigt fanns andra
som avstod? Finns det fog för att tala om en samexistens av olika kulturer på ön under perioden med en
dualism mellan människor som valde att fortsätta
leva som jägare och samlare precis som tidigare och
människor som tog till sig trattbägarkulturen och
jordbruket västerifrån där de sistnämnda t.o.m. kanske ska förstås som inflyttade?
För att först bemöta hypotesen om att trattbägarkulturens upprätthållare och jordbrukarna motsvarade en till ön invandrad grupp, vill jag lyfta
fram den historiska kopplingen. Båda de två typer
av lokaler, vilka framhållits som belägg för existensen av två olika grupper på ön, har nämligen en fast
förankring bakåt i tid. För platser som helt saknar
keramik och där tamdjursben saknas eller blivit
ifrågasatta finns ibland en direkt platskontinuitet
som i t.ex. Nasume, Jakobs och Medebys. Detta gäller emellertid även platser med trattbägarkeramik.
Keramik har inte bara hittats inom nyetablerade lokaler i landskapet, utan också på historiskt viktiga
platser som i t.ex. Stora Förvar, Rosarve och Mölner.
Dessa tre för ön centrala lokaler, vilka samtliga togs
i bruk på nytt i slutet av mesolitikum efter att under
lång tid ha legat övergivna, fortsatte alla att användas in i tidigneolitikum och inom samtliga tre lokaler har trattbägarkeramik påträffats. Förekomsten
av trindyxor i Ardags talar även för att denna plats
där trattbägarkeramik framkommit kan ha tagits i
bruk redan under senmesolitikum och från Gräne
finns en mesolitisk datering. Ett annat exempel är
att deponerandet av trindyxor i Martebo myr under
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mesolitikum fortsatte under tidigneolitikum genom
deponerandet av just trattbägare. Sammantaget ser
jag denna kontinuitet gällande både plats och praktik som belägg för att keramiken på ön togs upp av
människor med kunskap om och djup förankring i
öns historia, de var inga främlingar.
Även om, som jag nu visat, det arkeologiska materialet talar emot att det skulle ha funnits två befolkningar på ön med skilda ursprung, av vilka den ena
utgjordes av nyinflyttade främlingar, går det ändå hypotetiskt att tänka sig att alla öbor i övergången till
neolitikum inte tog till sig det nya. Den mesolitiska
befolkningen skulle i övergången till neolitikum ha
kunnat splittras med resultatet att jordbrukare kom
att leva sida vid sida med jägare och samlare, något
som i så fall skulle vara orsaken till de markanta skillnader som finns mellan olika platser på ön.
En hypotes som lagts fram är att trattbägarbönder skulle ha levt i inlandet medan jägare och
samlare levde utmed kusten (t.ex. Stenberger 1964;
Nylén m.fl. 1981). Detta har jag dock redan argumenterat emot (se avsnittet inland och kust). Förvisso är platser med både trattbägarkeramik och
företeelser associerade med jordbruk kända från öns
inre. Hit hör t.ex. Mölner och Gräne. Motsvarande
platser finns emellertid även utmed kusten, t.ex.
Stora Förvar och Grottan. Dessutom är det utmed
kusten som de allra flesta kända lämningarna efter
tidigneolitiskt jordbruk föreligger.
Om ett annat urval görs gällande det material
som brukar förknippas med trattbägarkulturen kan
däremot en annan bild träda fram. Megalitgravar
har t.ex. endast anlagts i väster, öns tre flintyxdepåer har hittats i väster och mångkantiga stridsyxor
är en föremålskategori med en klar koppling till den
västra halvan av ön. Samtidigt kan det konstateras
att även flintyxor är vanligare inom de västra delarna
av ön än inom de östra (fig. 5.12). Rent hypotetiskt
skulle detta kunna tas som intäkt för att trattbägarkulturen var starkare i väster än i öster och att
det t.o.m. skulle ha kunnat finnas en kulturdualism
mellan västra och östra Gotland med jordbruk alternativt en bondementalitet i väster och fortsatt
jakt och fiske alternativt en jakt/fiskementalitet i
öster. Även med denna bild framträder emellertid
problem. Megalitgravar och flintyxdepåer är endast
kända från den västra delen av mellersta Gotland och
kan inte sägas vara ett fenomen som förekom utmed
hela västkusten eller hela västra Gotland. Frågan är
om inte den östligaste av flintyxdepåerna, Kulstäde
i Vall sn, dessutom snarast bör relateras till den östra
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delen av mellersta Gotland, då det är de västligaste
förgreningarna av Gothemsåns avvattningssystem
som depån ligger allra närmast. Avseende flintyxorna är södra Gotland intressant att lyfta fram. Där
finns en känd tidigneolitisk flintyxa vilken hittats i
östra delen av trakten kring Lojstasjöarna och dessutom ska en flintyxa ha hittats någonstans i Alskog
sn i öster (Lang 1985; Österholm 1989). Inom denna
del av ön är alltså flintyxorna vanligare i öst än i väst.
På norra Gotland har i sin tur en relativt likartad
mängd platser med flintyxor hittats om den sydvästra delen ställs mot den nordöstra. De mångkantiga
stridsyxorna har däremot ett klart västligt fokus,
men de saknas för den delen inte helt inom de östliga områdena. En mångkantig stridsyxa (Grötlingbo
110:2) är känd från den östra sidan av den udde som
längst i söder avgränsade det gotländska fastlandet
österut. Inom Gothemsåns avvattningsområde på
östra Gotland har också mångkantiga stridsyxor hittats, även om de hör till områdets allra västligast belägna fynd. Dessutom har en mångkantig stridsyxa
hittats vid Tingstäde träsk, vilket utgör den allra
östligaste trakten av den sydvästra delen av norra
Gotland innan hällmarkerna bredde ut sig ända ut
till havet. Därutöver går det inte att blunda för att
både trattbägarkeramik och spår efter jordbruk förekommer inom östra Gotland. Trattbägarkeramik
har t.ex. hittats i Rosarve, Ardags och Gumbalde
samt i Suderkvie. På sistnämnda plats och från Simunde i Linaviksområdet finns dessutom uppgifter
om påträffade boskapsben. Därtill ligger en av de få
platser med mer regelrätta spår efter tidigneolitisk
odling på den östra sidan av ön, nämligen Liffride.
Depositioner i gropar är också något som är nära
förknippat med trattbägarkulturen och detta är något som har påträffats såväl på västra som på östra
Gotland. Tre platser med dylika anläggningar finns
t.ex. i Linaviksområdet i öster: Ardags, Simunde och
Medebys. En annan viktig aspekt är den förändring i
relationen till landskapet som verkar ha skett på ön
i övergången till tidigneolitikum, med en förstärkning av tidigare etablerade förhållningssätt, med en
ökad respekt för gränsområden, med ett ökat fokus
och en vilja att markera gränser samt ett intresse för
starkt avgränsade rum. Detta är något som går igen
inom alla delar av ön och är lika påtagligt i väster
som i öster. Baserat på dessa olika aspekter går det
inte att dra en gräns mellan väst och öst i termer
av en kulturdualism som skulle ha tagit sig uttryck
i förekomst respektive frånvaro av trattbägarkultur
eller i termer av jordbrukare kontra jägare och sam-

lare. De materiella skillnader som framträder mellan
olika delar av ön behöver förklaras på ett annat sätt.
En annan hypotes som presenterats är att jordbrukare respektive jägare och samlare skulle ha levt
sida vid sida med varandra såväl i öns inre som utmed kusten och såväl i väster som i öster. Grunden
för en dylik uppdelning har varit den materiella
skillnaden mellan olika platser, där lokaler med keramik och tamdjursben ansetts vara lämningar efter
trattbägarkulturens jordbrukare medan lokaler där
keramik saknas och där tamdjursben saknas alternativt bortförklarats istället skulle vara lämningar
efter människor som fortsatt leva som uteslutande
jägare och samlare (Lindqvist 1997a; Lindqvist &
Possnert 1997). Det finns emellertid en aspekt som
starkt talar emot även denna hypotes och det är att
det finns ett fåtal exempel då de lokaler som tillskrivits de två olika grupperna sammanfaller i rummet.
Detta kommenterade också Christian Lindqvist
(1997a). Han menade, trots att det i både Stora Domerarve och Överstekvarn föreligger rumslig kontakt, att dessa olika typer av lokaler eller lager ändå
ska förstås som lämningar efter försörjningsmässigt och kulturellt åtskilda grupper av människor
(Lindqvist 1997a:374). Till lokalerna med rumslig
kontakt hör också Jakobs/Ajvide där det i det lägre
liggande Ajvide hittats trattbägarkeramik och ben
av hund och svin, medan endast ben från vilda djur
påträffats inom de högre nivåer som benämns Jakobs. Även om detta tyder på en skillnad avseende
hur rummet användes, snarare än en skillnad mellan
olika folkgrupper, är det viktigt att notera att det
i Stora Domerarve föreligger en kronologisk skillnad de olikartade lagren emellan. I Jakobs/Ajvide
har inte heller en samtidighet med säkerhet kunnat
beläggas. Gällande Överstekvarn/Grottan är emellertid utnyttjandet av de olikartade lokalerna av
14
C-dateringar, material och fyndomständigheter att
döma samtida. Från båda lokalerna är det djurben
som daterats. I Överstekvarn har ben från lager 4
(av 4) daterats till ca 3800 f.Kr. och från lager 3 till
ca 3600 f.Kr. Avseende Grottan har ben från nivå
6-8 (av 9) daterats till ca 3600 f.Kr. respektive ca
3400 f.Kr. Som jämförelse kan nämnas att nivå 5
förmodats vara mellanneolitisk (Lindqvist & Possnert 1997:46). Överstekvarn är också det tydligaste
exemplet på att vi inte alls har att göra med en kulturdualism, utan att skillnaderna lokalerna emellan
måste bero på någonting annat.
Lindqvists tolkning innebär, om den appliceras
på Överstekvarnsområdet, att en grupp människor
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Figur 5.9. Grottan, Lummelunda sn. Grottan är belägen i den
klintvägg som avgränsar Överstekvarn österut. Till vänster: platsen
är närmast att förstå som en mindre urgröpning i klinten, 5 m lång,
1,3 m hög och 1-3 m djup. Vid utgrävningen hittades framför allt
tidigneolitiskt material, inkluderande såväl keramikskärvor och
stenmaterial som djurben, bl.a. tamdjursben. Foto förf. Till höger:
snörornerade keramikskärvor funna i Grottan. Skärvorna är ca 3
x 2,2 cm, 2,2 x 2,2 cm samt 2,5 x 3,2 cm stora. Teckning av S.
Österholm. Ur Österholm 1990:223.

skulle ha levt i grottan på platsen som är den enda
yta där keramik och större mängder tamdjursben
påträffats, medan en annan grupp människor samtidigt skulle ha bott på platån nedanför grottan samt
i sluttningarna på var sida Lummelundaån. I detta
långsträckta område har nämligen ingen keramik
framkommit och endast några få tamdjursben, vilka
dessutom enbart påträffades ytligt i ploglagret och
skikt 1 (av 4) (Lindqvist & Possnert 1997). Bara det
faktum att människorna skulle ha bott i grottor
känner jag mig starkt tveksam till och det bör även
påpekas att den undersökta grottan vid Överstekvarn är väldigt liten. Det rör sig om en 5 m bred,
1,3 m hög och 1-3 m djup urgröpning i den klintvägg som avgränsar platsen österut (Lummelunda
101:1) (fig. 5.9). Att en grupp människor skulle ha
levt i denna urgröpning som jordbrukare, medan en
annan grupp, med en helt annan ekonomi, samtidigt
skulle ha levt på platån direkt nedanför är en tolkning som inte håller. Det är betydligt mer troligt att
en och samma grupp människor nyttjade såväl platån och sluttningarna på ömse sidor Lummelundaån
som Grottan. Jag anser att den rumsliga skillnad
som kunnat urskiljas är ett uttryck för att de människor som nyttjade platsen med avsikt valde att deponera trattbägarkeramik och tamdjursben endast i
grottan. Förhållandena i Överstekvarn/Grottan är i
ett vidare perspektiv även ett starkt belägg för att
det över hela ön var samma människor som på vissa
platser endast lämnade efter sig ben av vilda djur
och som på andra platser även alternativt enbart deponerade keramik och/eller tamdjursben.
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Min sammantagna bedömning är att öborna
som helhet tog till sig jordbruket och trattbägarkulturen i övergången till tidigneolitikum. Detta
kom dock inte att omkullkasta människornas liv.
De nya aspekterna, som tamdjur, åkerbruk och keramik, verkar istället ha kommit att integreras i och
komplettera människornas redan existerande tillvaro såväl vid kusten som i det inre av ön. Samtidigt
finns intressanta skillnader mellan olika delar av ön
och mellan olika platser, precis som Lindqvist och
Possnert (1997) uppmärksammade. Keramik och
tamdjursben har inte deponerats överallt och i vissa
kontexter verkar tamdjursben dominera trots deras,
sannolikt än så länge, relativt begränsade betydelse i
den dåtida ekonomin. Dessa skillnader har tidigare
forskare sökt förklara i termer av ekonomiska och/
eller kulturella skillnader. Svaret bör emellertid snarare sökas i synen på och förhållningssättet till olika
material, som keramik och djurben, samt i synen på
och relationen till landskapet.

Relationer till landskapet
Det tidigneolitiska materialet vittnar om en hög
grad av kontinuitet i förhållande till mesolitikum
avseende såväl förhållningssättet till landskapet som
i fråga om praktik och plats. Även förändringar går
emellertid att urskilja. Dessa syns framför allt genom ett förändrat utbredningsmönster. Samtidigt
finns markanta skillnader mellan olika tidigneolitiska platser; skillnader som inte med lätthet låter
sig förklaras av kulturdualism, av ekonomisk strategi eller av en skillnad mellan inland och kust. Kan
det som avspeglar sig här istället ha att göra med ett
förändrat förhållningssätt till landskapet och till de
olika naturliga element som fanns i öbornas omgivning?
Berget
De stora kalkstensstråken där berget mer eller mindre går i dagen och där hällmarkerna breder ut sig
utgör gränstrakter mellan öns bebodda områden.
Som redan nämnts delar dessa marker in ön i fyra
större områden. Under tidigneolitikum verkar dessa
karga höjdområden och deras närmaste omgivningar
fortsättningsvis ha begripliggjorts som gränstrakter
och något särskilt intresse för berget i sig i form av
t.ex. raukar, större klintpartier eller hällmarker går
inte att urskilja. I ett avseende är det dock möjligt
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att se en markant förändring gentemot tidigare och
det är i de fall berget i sig bildat gränser och/eller
avgränsade rum i landskapet.
För första gången sedan människor kom till ön
verkar en helt ny grotta ha tagits i bruk, Grottan
vid Överstekvarn. Att de material som deponerats
i grottan skiljer sig från de i lagren utanför tyder
på att medvetna och omsorgsfulla val gjordes. Detta
torde i sin tur ha sin förklaring i att grottan, som ett
väl avgränsat rum inne i berget, tillskrevs en alldeles
särskild betydelse kanske som en liminal zon eller
länk mellan olika världar.
Dessutom märks ett särskilt intresse för den
brytpunkt eller naturligt skapade gräns i landskapet som branta klintkanter skapade. En av öns tre
flintyxdepåer, anlagd vid Kopparsvik (Visby 75:1),
påträffades nära kusten men inte nere vid stranden
utan uppe på klinten. Detsamma gällde inåt land
där berggrundsskiftena ställvis skapade markanta
brytpunkter i landskapet till följd av kontrasten
mellan den hårda kalkstenen och den mjuka märgelstenen. Skiftena kom att motsvara stundtals markanta nivåförändringar i landskapet samtidigt som
den förändrade berggrunden också skapade en olikhet i växtlighet. I just dessa zoner har platser präglade av ritualiserade nedläggelser återfunnits, som
t.ex. Mölner och Gräne.
Även Lixarvemegaliten i Toftaområdet har rests
just i ett berggrundsskifte och därmed i brytpunkten mellan kalkstenshöjder norr- och västerut och
den låglänta märgelstensdalen söder- och österut.
Att megalitgravar placerats i liknande lägen i Västsverige, där de tenderar att gruppera sig i linjebildningar utefter topografiska, geologiska och ekologiska gränszoner, t.ex. utefter kalkstensplatåernas
övre eller nedre gräns, har uppmärksammats av
Karl-Göran Sjögren i hans doktorsavhandling (Sjögren 2003:344f). Enligt honom placerades megalitgravarna i den liminala övergångszonen mellan platåbergens vilda skogsområden och de lägre liggande
domesticerade produktionsområdena där människor
bodde och ägnade sig åt odling samt boskapsskötsel.
Denna övergångszon ska enligt Sjögren ha varit förknippad med övergången från de levandes (produktionsområdena) till de dödas värld (platåbergen). Att
platåbergen framstår som fyndtomma områden vilka
endast besöktes sporadiskt ville Sjögren förklara med
att de begripliggjordes som hemvist för förfädernas
andar (Sjögren 2003:346ff; jfr Tilley 1996). Att megalitgraven i Alvastra, megalitgravarna på Öland och
även på Gotland knyter an till naturliga gränszoner

av liknande slag som i Västsverige, har lyfts fram i
ett uppsatsarbete av Linn Haking (2010). Lixarvemegaliten skildrades av henne som belägen i gränsen mellan åker och skog varpå en symbolisk gräns,
mellan ett otämjt och kaotiskt landskap karaktäriserat av skog, berg, myrar samt hav och ett lugnare,
flackare samt domesticerat landskap, ska ha skapats
(Haking 2010:25ff).
I och med att jordbruket inte verkar ha varit så
omfattande på Gotland under tidigneolitikum håller jag inte med om att megalitgraven skulle ha rests
i brytpunkten mellan ett jordbrukslandskap och ett
skogslandskap. Detta särskilt som åkerytorna verkar
ha öppnats upp i avskilda lägen i förhållande till bebyggelsen. Däremot restes Lixarvemegaliten precis
som Haking observerat i en naturlig gränszon, vilken sannolikt begripliggjordes som en gräns mellan bygd och obygd. Graven i sig verkar nämligen
ha markerat hela Toftaområdets gräns norrut. Även
inom bygden bör dock berg, myrar och skog ha varit
en naturlig del av tillvaron som på intet sätt definierades som vild. Gränsen bör därför i högre grad ha
varit mental samt relaterad till var människor levde
och var de levt tidigare i termer av vad de definierade som hemma i kontrast till borta.
Att just höjdområdena skulle vara en zon som
förknippades med de döda och att berggrundsskiftena därför skulle setts som en reell gräns mellan
de levande och de dödas värld ställer jag mig också
tveksam till, åtminstone avseende Gotlands tidigneolitikum. Detta framför allt eftersom döda verkar ha hanterats även på andra platser i landskapet,
synligt i t.ex. att öns andra megalitgrav restes nära
kusten. Även andra handlingar än enkom begravningar verkar dessutom ha skett i anslutning till
berggrundsskiftena, handlingar som även de har
motsvarigheter inom andra delar av landskapet. Att
dessa gränssträckningar i landskapet var viktiga är
däremot tydligt, något som särskilt väl märks när de
samtidigt verkar ha representerat en form av mental
gräns mellan det bebodda respektive obebodda. Att
se naturliga gränser i landskapet som liminala zoner
är ett av Sjögren förespråkat synsätt som jag delar.
De verkar ha setts som zoner där det var möjligt att
nå andra dimensioner. Av berget skapade gränser i
landskapet verkar således ha tillskrivits en särskilt
betydelse, jämförbar med den syn människorna hade
på grottor.
Därtill finns indikationer på att även de avgränsade rum som fristående klintar skapat kan ha rönt
ett särskilt intresse under perioden. Vid Hoburgen
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Figur 5.10. Till vänster: utsikt uppifrån Hoburgens norra platå vidare norrut. Här ges en bild av det avgränsade rum som öns klintplatåer
skapade. Foto förf. Till höger: 1800-tals foto över klintplatå vid Hoburgen från Gotland Fornsals arkiv.

har t.ex. fynd påträffats på klintens väl avgränsade
södra platå. Denna platå var en åt alla håll av branta
bergssidor avgränsad yta, som endast var möjlig att
ta sig upp på från ett fåtal ställen (fig. 5.10). Ett
fyndförande lager ska ha haft en avsevärd utbredning uppe på platån, där mörka lager innehållande
obrända djurben och skörbränd sten samt en vid
västra kanten framkommen keramikskärva har hittats vid provgrävningar. I en nedrasad hög, som ursprungligen tros ha kommit antingen uppifrån platån eller från en av klintens grottor, har ytterligare
fynd gjorts, bl.a. av keramikskärvor, varav en grop
ornerad, samt ben av grönlandssäl (bl.a. en underkäke), gråsäl, nötkreatur och får (Nihlén 1927:103;
Mascher 1985). Platsen har utifrån keramiken skildrats som gropkeramisk (Nihlén 1927), men den begränsade mängden keramik och djurbensmaterialets
karaktär leder snarast tankarna till andra lokaler
som etablerades under tidigneolitikum för att sedan
vara i bruk både under perioden och in i mellanneolitikum. Hit hör t.ex. Mafrids och Stora Domerarve.
Läget i landskapet, grottorna, fynd av limhamnsyxor liksom fyndmaterialets karaktär är dessutom
aspekter som sammantaget starkt påminner om den
säkert tidigneolitiska miljön vid Överstekvarn (Mascher 1985; jfr Österholm 1990; Lindqvist & Possnert 1997). Kanske är det i detta sammanhang som
också Styrmansberget ska betraktas, där det framhållits att en stenåldersboplats av temporär natur,
bl.a. med fynd av slagen flinta och en skifferspets,
funnits (Lundström 1955). Styrmansberget motsvarar en markant klintplatå, belägen ca 40 m.ö.h., var
ifrån människorna hade en vidsträckt utsikt ut över
havet med Karlsöarna i väster och ut över märgelstensdalen i söder.
Berget som företeelse verkar således inte ha varit
särskilt betydelsefullt i sig, men i de fall berggrunden och bergsformationer bidrog till att skapa grän-
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ser och/eller avgränsade rum i landskapet verkar de
ha tillskrivits ett alldeles särskilt värde. Synen på
gränser och avgränsade rum verkar ha förändrats i
övergången till tidigneolitikum. Det är inte omöjligt att fenomen som grottor, klintkanter och klintplatåer, genom sin egenskap som gränser mellan
olika element, begripliggjordes som zoner där kontakt kunde nås med andra världar (jfr Bradley 2000;
Strassburg 2000; Jennbert 2009).
Havet
Hur förhöll öborna sig då till havet? Havet i sig verkar inte alls ha haft samma stora betydelse för människorna under tidigneolitikum som det hade haft
under större delen av mesolitikum. Den tredje litorinatransgressionen, som kraftigt kom att omforma
landskapet under just tidigneolitikum, verkar inte
på något avgörande sätt ha förändrat människornas
övergripande förhållningssätt till sin omgivning.
Havet verkar inte trots transgressionen ha varit något de ansåg sig ha behövt skydda sig ifrån, hålla
uppsikt över eller vara rädd för. Istället återvände
de ofta till översvämmade platser så snart dessa stigit ur havet igen. Inom särskilt en region, inom den
allra nordöstligaste delen av ön, verkar emellertid ett
specifikt förhållningssätt till just kusten ha funnits.
Detta förhållningssätt etablerades dock redan under
mesolitikum för att under tidigneolitikum förvaltas
och förstärkas. I detta sammanhang var dessutom
havet snarast att betrakta som ett av många olika
naturelement, vilka det var möjligt att knyta an till
som ett led i identitetsskapande processer inom ön.
Däremot verkar människorna ha tillskrivit vissa
zoner och rum som skapats i relation till havet en
alldeles särskild betydelse. Allra tydligast framträder detta när enskilda platser studeras i detalj.
I flera fall framgår det då tydligt hur handlingar
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Figur 5.11. Bland träden skymtar Ansarvemegaliten, belägen på yttersta kanten av ett flackare terrängparti, precis innan en sluttning tar vid som
under sent tidigneolitikum ledde ner mot havet. Foto förf.

och deponeringsstrategier förändrats i och med att
platsernas karaktär till följd av havets fluktuation
omformades. Materialet i bl.a. Mafrids och Stora
Domerarve skiljer sig t.ex. åt beroende på dessa
platsers läge i landskapet. Vissa material har deponerats på platserna då de i början av perioden låg på
höjdsträckningar i indragna kustlägen. Båda platsernas material dominerades i dessa lägen av djurben, främst säl. När platserna sedan i samband med
transgressionen omformades till i havet utstickande
uddar belägna direkt vid havet förändrades deponeringarna. I Mafrids deponerades nu keramik och
troligen också tamdjursben och i Överstekvarn ökar
förekomsten av fiskben markant och keramik dyker först efter transgressionsmaximum upp i lagren. Detta gäller även Jakobs/Ajvide. Vissa material, som keramik och tamdjursben, deponerades på
platsen då lokalen (Ajvide) p.g.a. den låga havsnivån
karaktäriserades av en utskjutande och av havet välavgränsad udde. Längre från havet, samt när havet
höjdes och platsen mer fick karaktären av inledningen till en havsvik (Jakobs), förändrades deponeringarna. Här deponerades varken keramik eller
tamdjursben. På liknande sätt kan de ritualiserade
nedläggelserna i gropar i Medebys begripliggöras,
i och med att de är från tiden då havet stod som
högst och lokalen i sig låg på den yttersta delen av

den utstickande Vallstenaudden i direkt anslutning
till Linaviken. Ett återkommande drag är att särskilda deponeringar verkar ha utförts på markant
utstickande uddar och andra av havet välavgränsade
rum. Som kontrast har de material som återfinns i
kanten av och inne i vikar samt utmed rakare kuststräckor ofta en annan karaktär, vilket märks i t.ex.
Överstekvarn, Fridtorp och Jakobs. Dessutom är
det tydligt att gränsen mellan land och hav var viktig. Det är t.ex. på lågt liggande nivåer och därmed
nära havet, som det tidigneolitiska materialet med
keramik och tamdjursben i Ajvide och Gumbalde
återfunnits och det är först när havet stod som högst
som Barshalder och Medebys nyttjades, där nedläggelser gjordes i gropar. Strandens betydelse understryks även av placeringen av Ansarvemegaliten.
Denna verkar ha rests i gränsen mellan strandskog
och strand, baserat på dess läge i kanten av en avsats
varefter terrängen sluttade ner mot havet (fig. 5.11).
Haking (2010) har skildrat Ansarvemegaliten som
en port mot inlandet, vilket är en intressant tanke.
Jag skulle dock snarare vilja se den som relaterad
till den gränszon mellan land och hav som stranden
representerade. Såväl gränsen mellan land och hav
som av havet skarpt avgränsade rum verkar ha tillskrivits en särskild betydelse under tidigneolitikum
och en möjlighet är att även dessa begripliggjordes
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som zoner eller rum där kontakt mellan olika världar kunde uppnås.
Sjöar, myrmarker och vattendrag
Sjöarnas stränder verkar däremot inte alls ha begripliggjordes på samma sätt som havets. Groparna
i Rosarve har förvisso påträffats närmare Tingstäde
träsk medan de potentiella husen med nedsänkt
markplan låg indraget i förhållande till sjökanten.
I övrigt finns emellertid ingen direkt koppling mellan just stränder och ritualiserade handlingar i det
inre av ön. I kontrast till kusten där stränderna snarare än vattnet i havet verkar ha varit det viktiga,
förefaller det i inlandet ha varit just vattnet i åar,
myrar och sjöar som var det betydelsefulla snarare
än stränderna. I och i relation till dessa naturelement
har nämligen depåer och andra ritualiserade nedläggelser påträffats. Våtmarksfynd är under perioden
relativt vanligt förekommande över hela Gotland,
även om det inom olika delar av ön verkar ha varit
i skilda typer av vatten som nedläggelserna primärt
utfördes. Våtmarksnedläggelserna verkar på så vis ha
varit en del i skapandet och återskapandet av öbornas identitet samtidigt som det måste ha funnits en
övergripande föreställning om vattnet som sådant,
kanske som en gräns mellan olika världar genom
vilken kontakt med andra världar kunde erhållas.
Även Sjögren har lyft fram våtmarker, p.g.a. där utförda våtmarksoffer, som en liminal zon i landskapet
(Sjögren 2003:346ff). Dessa avsiktliga nedläggelser
av ting i vatten ska därmed säkerligen förstås som på
flera plan meningsskapande ritualiserade handlingar
(jfr Berggren 2010:113).
Samtidigt finns en aspekt som förenar kusten
med inlandet och det är att det inom båda zonerna
verkar ha funnits ett särskilt intresse för rum starkt
avgränsade av vatten. På vad som vid litorinamaximum varit en ö i Linaviken och som fortfarande
under tidigneolitikum utgjorde ett, av sjöar och
myrmarker, starkt avgränsat rum låg t.ex. Simunde
där ritualiserade nedläggelser i gropar verkar ha utförts under tidigneolitikum. Dessutom är det på en
utskjutande udde ut i Martebo myr som öns enda
plats där flintyxor fragmenterats och deponerats är
belägen, närmare bestämt i Mörby. Den koncentration av lokaler till just uddarna ut i Martebo myr
som kunnat urskiljas skulle jag också vilja förstå i
relation till detta.
I övrigt ger sjöarna, myrarna och vattendragen
snarast intryck av att ha varit fokus för människor-
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nas dagliga liv och när det gäller inlandet verkar
det fortsättningsvis ha varit utmed och invid dessa
naturmiljöer som öborna framför allt vistades och
som tidens bygder fanns.
Äldre platser i landskapet
Förutom olika naturliga element bestod öbornas
omgivning av spår efter ett under årtusenden skapat
och omformat kulturlandskap med etablerade vägar,
platser och bygder. Även äldre tiders spår i landskapet hade således människorna att förhålla sig till och
de verkar under tidigneolitikum ha månat om kontinuitet och upprätthållande i förhållande till det
som en gång varit. Lokaler med äldre lämningar verkar inte nödvändigtvis ha uppfattats som mer speciella än andra platser, utan kontinuiteten i sig verkar ha varit det viktigaste. Platser som var i bruk i
senmesolitikum kom i hög grad fortsättningsvis att
nyttjas på ett eller annat sätt under tidigneolitikum.
Det gällde i sent mesolitikum återaktiverade äldre
platser, som Stora Förvar, Mölner och Rosarve. Det
gällde lokaler som varit i bruk större delen av sent
mesolitikum, som öns yxplatser. Yxplatserna har i
flera fall visat sig fortsätta in i tidigneolitikum, även
om deponerandet av stora mängder yxor upphörde.
Dessutom gällde kontinuiteten platser som verkar
ha etablerats först i slutskedet av mesolitikum, som
Simunde och troligtvis Ardags.
Att kontinuiteten och förankringen bakåt i tid
var mycket viktig märks även på andra sätt. Ett
uttryck för detta är att människorna fortsatte leva
som förut, invid samma vikar, sjöar, berggrundsskiften och vattendrag samtidigt som nya element,
t.ex. jordbruket, kom att integreras i deras redan
etablerade livsstil. De gränsområden som utbildats
under mesolitikum verkar öborna också i hög grad
ha hållit fast vid, såväl i det lilla som i det stora,
med några få undantag. När tidigare obygder skulle
omvandlas till bygd gjordes det dessutom genom ett
intensivt etablerande av tätt liggande platser, något
som närmast kan liknas vid ett äldre, mesolitiskt
ianspråktagande av landskapet. Även på andra sätt
finns uttryck för en stark vilja att knyta an till det
förflutna just när nya platser etablerades. När Grottan togs i bruk kan det fragment av en limhamnsyxa
som hittats (Österholm 1990), vilket var en yxtyp
som vid denna tid använts länge men som höll på
att försvinna (Lindgren & Nordqvist 1997:65), vara
ett uttryck för en vilja att förankra denna nya plats
i det förflutna. Två yxor av samma typ har också
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påträffats vid Hoburgen (Mascher 1985) i ett liknande läge som Överstekvarn, nämligen i den smala
zonen mellan havet och Hoburgens branta klintväggar med dess många grottor. Att det även här skulle
kunna handla om ett uttryck för en tidigneolitisk
praktik att förankra en ny plats i det förflutna stärks
av frånvaron av annat mesolitiskt material och av
närvaron av neolitiskt material i form av keramik
och tamdjursben (Mascher 1985). Till denna typ av
handlingsförfarande hör också de trindyxor som påträffats i Ansarvemegaliten, varav en t.o.m. integrerades i själva gravkonstruktionen (Bägerfeldt 1992).
Anmärkningsvärt är också placeringen av megalitgraven vid kusten mitt emellan två av Toftaområdets tre mycket omfattande yxplatser (jfr Haking
2010). Att megalitgraven placerades utmed denna
historiskt sett viktiga kuststräcka, som haft central
betydelse för en stor del av ön, kan knappast ha varit en tillfällighet. Här fanns säkerligen en vilja att
knyta an till det förflutna.
Att människorna under just tidigneolitikum på
olika sätt ville hålla fast vid det förflutna har flera
tidigare forskare lyft fram, framför allt i samband
med studier av östra Mellansverige. Lars Sundström
(2003) menade att människorna ibland levde som
jägare och samlare vid samlingsplatser utmed kusten som ett sätt att aktivt upprätthålla en idealiserad bild av det förflutna. För Gotlands del var dock
livet som jägare och samlare en del av vardagen och
knappast något som endast hörde det förflutna till.
Liknande resonemang har även förts fram av Hallgren (2008), som menat att det i samband med att
människorna alltmer övergick till ett liv som jordbrukare i inlandet blev viktigare att knyta an till
äldre platser och landskapsrum, något som ska ha
gjorts genom att döda fördes till gemensamma begravningsplatser vid kusten. I periodens slutskede
ska sedan de döda ha gravlagts i inlandet av samma
anledning, nämligen med en rituell symbolik som
anknöt till jordbruket, som en följd av att männi
skorna nu börjat relatera till mytologiska och historiska förfäder vilka tagit upp röjningar i skogen,
odlat samt malt säd (Hallgren 2008). För Gotlands
del har jag dock svårt att spåra en dylik förändring i
bosättning och ekonomi, som skulle kunna förklara
val av platser i samband med att de döda hanterades
och deponerades. Jag har därför svårt att se att viljan
att relatera till det förflutna skulle ha styrts av idéer
kring tidigare generationers sätt att försörja sig. Särskilt svårt torde detta vara att föra i bevisning med
tanke på att jakt, fiske och insamling likväl som

jordbruk var en del av tillvaron hela tidigneolitikum
igenom. Symbolik knuten till den ena eller andra
typen av ekonomisk verksamhet torde alltså likaväl
kunna anspela på samtiden. Dessutom var aktiva
handlingar för att anknyta till det förflutna, genom
användandet av äldre typer av ting, något som förvisso ibland gällde platser där döda hanterades som i
fallet med Ansarvemegaliten, men det gällde också
helt andra typer av platser där döda inte alls verkar
ha involverats, som i Grottan. Som jämförelse kan
även nämnas att en koppling till äldre ting, platser
eller landskapsrum helt saknas gällande Lixarvemegaliten. Viljan att knyta an till det förflutna var
alltså något som inkluderade de döda, men inte alltid. Som jag ser det var viljan att knyta an till det
förflutna snarare ett genomgående drag under hela
perioden, som genomsyrade öbornas tillvaro i en rad
olika sammanhang.
Det är min uppfattning att övergången till tidigneolitikum i hög grad präglades av kontinuitet.
Under perioden verkar människorna ha varit måna
om att kontinuerligt fortsätta vistas på samma platser eller i samma områden som tidigare. Även om de
inte längre befann sig på exakt samma plats kan en
känsla av att de alltid vistats vid t.ex. en viss vik eller sjö ha infunnit sig (jfr Ahlbeck & Gill 2011). Ett
tillbakablickande började i realiteten redan i sent
mesolitikum (kap. 4). Då lades grunden till ett synsätt som fortsatte in i tidigneolitikum med en stark
förankring till äldre platser i landskapet som följd.
Kontinuitet var viktigt och det fanns ett behov av
att förankra nya aspekter i det förflutna på ett eller
annat sätt. Kanske gav det gamla det nya legitimitet. Kanske var också den starka förankringen i det
förflutna och den trygghet det gav, orsaken till att
öborna just vid denna tid var redo att ta till sig nya
element, aspekter och idéer utifrån.
Att sätta gränser
Även om kontinuitet i förhållningssätt, plats och
praktik samt förankring bakåt i tid utmärker Gotlands tidigneolitikum, går också förändringar avseende nyttjandet av och relationer till landskapet att
urskiljas. Det handlar i grunden om en ökad respekt
och förstärkning av förhållningssätt som hade etablerats redan under mesolitikum. Var de bebodda
områdena låg var något som verkar ha tydliggjorts
och respekterats i högre grad, med än mer synbara
skillnader i landskapsutnyttjandet mellan olika delar av ön som följd. Det verkar som att de grupp
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identiteter vilka växt fram under sent mesolitikum
inte bara fortsatte att vara viktiga, utan de tycks ha
kommit att förstärkas och bli än mer betydelsefulla.
Gränserna mellan olika grupper verkar som en följd
av detta ha blivit viktigare. Detta gäller också förhållningssättet till gränsområden. Både avstånden
till och respekten för öns olika gränstrakter verkar
ha förstärkts.
Ett nytt förhållningssätt till omgivningen anas.
Helhetsintrycket är att öborna inte längre etablerade platser och/eller deponerade fynd inom vad de
definierade som gränstrakter. De gjorde inte heller
längre bara skillnad mellan bebodda trakter och
vidsträckta gränsområden, utan också mellan bygder och obygder inom de bebodda trakterna. Obygder respektive bygder, bebodda och obebodda trakter, verkar i sin tur ha fått en betydligt mer fixerad
innebörd. En ny syn på vad dessa marker representerade verkar ha utkristalliserats och påverkat människornas handlingsmönster. Öborna verkar således
ha tagit ytterligare ett steg bort från det tidigt mesolitiska förhållningssättet där alla landskap sågs
som redan bebodda och där man kände sig hemma
överallt (se Bergman 2006). Ett första steg togs redan under sent mesolitikum genom att öborna allt
starkare identifierade sig med de landskapselement
som fanns just där de själv levde och att de allt starkare knöt an till de människor som bodde i samma
trakt som de själva (se kap. 4). Under tidigneolitikum verkar nästa steg ha tagits genom att öborna
på allvar började skilja och göra en tydlig ontologisk
distinktion mellan bebodda och obebodda trakter.
Härmed hade en genomgripande förändring skett
avseende hur öborna förhöll sig till sin omgivning.
De hade börjat skilja på det bebodda och det obebodda, på bygd och obygd, en skillnad som kan ha
begripliggjorts i termer av inne och ute eller hemma
och borta.
Det är denna typ av distinktion som i tidigare
forskning ofta lyfts fram som det typiska med neolitikum och har då definierats som en skillnad mellan
agrios och domus, vilt och tamt samt mellan natur
och kultur. Det har framhållits att det var detta som
neolitiseringen handlade om och som i grunden skiljer neolitiska samhällen från mesolitiska (t.ex. Hodder 1990; Thomas 1991; jfr t.ex. Knutsson 1995;
Haking 2010). Att lägga all vikt vid och beskriva
jägare och samlare eller mesolitiska människor respektive jordbrukare eller neolitiska människor som
distinkt olika varandra är något jag generellt sett
vänder mig emot. Jag anser också att jordbruket var
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alltför begränsat på Gotland under tidigneolitikum,
bl.a. av pollendiagrammen att döma, för att ha kunnat leda till ett framvuxet odlingslandskap där skogar stod i kontrast till öppna jordbruksmarker. Trots
detta är det högst sannolikt att upptagandet av jordbruket i sig var en bidragande orsak till det förändrade förhållningssätt till landskapet som kunnat urskiljas. Genom jordbruket skulle vilda djur komma
att skiljas från tama, vilda växter från domesticerade
samtidigt som också inhägnade åkerytor respektive
öppnare betesmarker kunde börja skiljas från av
jordbruk opåverkade marker. Det är inte omöjligt
att dessa typer av marker ställdes i motsats till varandra och att de kom att påverka hur olika områden
begripliggjordes och betraktades.
Detta nya sätt att förhålla sig till landskapet
skulle emellertid även komma att få andra följder.
Genom att bygder skildes från obygder drogs gränser mellan olika typer av marker. Dessa gränser verkar i sin tur ha tillskrivits en alldeles särskild betydelse. Intressant i relation till detta är den tydliga
koppling som finns mellan det arkeologiska källmaterialet och av människor skapade mentala gränser
under just tidigneolitikum. Denna typ av gränszoner är t.ex. den enda faktor som för öns megalitgravar samman. Medan Ansarvemegaliten låg direkt
vid kusten, i den zon som avgränsade Toftaområdet
mot havet, motsvarade Lixarvemegaliten den nordligast belägna av samtliga av Toftaområdets kända
tidigneolitiska lokaler. Megalitgravarna verkar ha
stått som två motpoler i varsin ände av området.
På liknande sätt är flintyxdepån vid Kopparsvik en
markering av Fridtorp/Visbyområdets gräns mot havet. I märgelstensdalen representerar de två flintyxdepåerna gränsen mellan de två vidsträckta vattensystemen samt även gränsen mot obygden nord och
nordväst därom. Denna typ av placering är också en
faktor som för samman öns platser där nedläggelser skett i gropar. Rosarve är t.ex. en av Martebo/
Tingstädeområdets östligast belägna lokaler innan
gränstrakten som skiljde området från den nordöstligaste delen av ön tog vid. Mölner och Gräne motsvarar de två östligast belägna av de platser som följde berggrundsskiftet från Klinteberget i väster inåt
land inom den sydvästra delen av mellersta Gotland.
De låg således inte bara högt upp på kanten av berggrundsskiftet, och därmed i gränsen mellan den lövskogsdominerande låglänta dalen och de barrskogsdominerande karga kalkstenshöjderna, utan också i
en av människan skapad gränszon mellan bygd och
obygd. I Linaviksområdet är situationen densamma
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där Ardags var belägen på en markerad ås inåt land
som verkar ha representerat hela områdets gräns åt
väster (jfr Andersson 1998), medan Medebys som
låg på spetsen av Vallstenaudden direkt invid havet
under mellersta delen av tidigneolitikum vid denna
tidpunkt markerade områdets gräns mot havet i öster. Även på södra Gotland är situationen densamma. I denna region utmärktes den sydligaste delen
av fastlandet under mitten av tidigneolitikum av
flera uddar, där Stora Domerarve låg på spetsen av
udden längst i nordväst, medan Barshalder låg långt
ut på udden längst i sydöst. Vid foten av denna sistnämnda udde, i det inre av öns sydligaste havsvik,
låg också Suderkvie som representerade områdets
allra nordöstligast belägna lokal innan en fyndtom
trakt tog vid fram till viken vid Hemmor.
Av människor skapade gränszoner verkar således
ha varit minst lika viktiga som av naturen formade
dylika och sannolikt har de begripliggjorts på samma sätt. Fokus på gränszoner av alla slag var något som genomsyrade samhället. Gränszoner, såväl
naturliga som av människor skapade, är alltså den
enda faktor utifrån ett landskapsperspektiv som binder samman öns två megalitgravar och det är den
enda faktorn som för samman öns platser med nedläggelser i gropar. Ofta uppträder dessutom denna
typ av material på platser där flera gränsrelaterade
aspekter möts. Mycket av förståelsen för var i landskapet ritualiserade nedläggelser och hanterande av
döda verkar ha ägt rum förefaller vila i just detta
nya förhållningssätt till landskapet. Det verkar vila
i en alldeles särskild syn på gränszoner och väl avgränsade rum. Dessa zoner eller rum verkar ha blivit viktigare än de någonsin varit tidigare. Troligen
sågs alla dessa miljöer som ett slags zoner där det
var möjligt att komma i kontakt med andra dimensioner och/eller världar. Det har dock sannolikt även
funnits ett identitetsrelaterat inslag när det kommer
till just gränsen mellan bygd och obygd, uttryckt i
en vilja att genom materiell kultur och handlingar,
genom monument och depositioner, markera och
manifestera det egna områdets gränser. Ofta står de
platser där döda hanterades eller nedläggelser gjordes i förhållande eller i motsats till varandra. De
återfinns t.ex. i en bygds eller en trakts gräns mot
öst respektive väst, mot norr respektive söder eller
mot kust respektive inland. De ritualiserade nedläggelser som utfördes i gränszonerna och inom skarpt
avgränsade rum kan således ha varit grupprelaterade
handlingar som inbegrep allt från ett enskilt hushåll till en hel bygd eller t.o.m. en hel trakt. Genom

dessa grupprelaterade ritualiserade handlingar kom
sannolikt relationer och kontakter både människor
emellan och mellan människor och andra världar att
regleras, skapas och återskapas. I mångt och mycket
verkar alltså gränszoner av olika slag, och starkt avgränsade rum, i övergången till tidigneolitikum ha
tagit över den roll som yxplatserna tidigare hade.

5.2 Ting
Att fokus försköts från yxplatser till gränszoner och
avgränsade rum i landskapet är en genomgripande
förändring som skedde i övergången till tidigneolitikum, men det var inte den enda omvälvningen som
nu inträffade. Om detta hade varit den enda förändringen då hade det varit stora mängder bergartsyxor
som hade uppträtt på platser i gränszoner/avgränsade rum, vilket det inte är. Nu var det istället främst
genom andra typer av material som relationer skapades och återskapades. Utmärkande för det tidigneolitiska materialet är dessutom de stora skillnader
som föreligger mellan olika platser och olika delar
av ön. Frågan är om inte just förhållningssättet till
ting rent generellt och till olika specifika material
skulle kunna vara en starkt bidragande förklaring
till dessa variationer. Hur och varför förändrades då
förhållningssättet till tingen, hur såg människorna
på olika typer av specifika material, hur hanterades
och deponerades dessa samt varför hanterades och
deponerades de just så?

Världen utanför
Att Gotland var allt annat än isolerat och att ön var
en integrerad del av världen utanför framgår tydligt
av det mesolitiska materialet, vilket dessutom i allra
högst grad gäller även det tidigneolitiska. Den materiella kulturen genomgick stora förändringar i övergången till neolitikum kring 3900 f.Kr. Formidealen
förändrades, vilket är synligt i att fyrsidiga yxor och
mångkantiga stridsyxor började tillverkas (se t.ex.
Lithberg 1914; Bägerfeldt 1992). Öborna tog till sig
ett helt nytt hantverk, keramikhantverket, och både
ornerad och oornerad keramik i form av både trattbägare och kragflaskor finns i öns material (t.ex. Nihlén
1927; Althin-Modig 1967). Det var dessutom inte
bara det att öborna tog till sig ett nytt hantverk och
nya formideal, utan för första gången kom också stora
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mängder material utifrån att inkorporeras i livet på
ön, i form av framför allt sydskandinavisk flinta. Det
handlade inte som tidigare om enstaka ting, utan om
ett utifrån kommande material som i stor mängd och
över hela ön kom att bli en del av öbornas tillvaro.
Någon parallell bakåt i tid finns inte. Som helhet var
förändringen gällande tingen stor, med inte bara nya
former utan också nya material.
Enkom det faktum att öborna tog till sig trattbägarkulturen och dess olika attribut vid denna
tidpunkt, visar att de fortsättningsvis såg sig som
en del av områden västerut. När denna förändring
inträffade under förhållandevis kort tid från Skåne
i söder till Dalälven i norr, valde öborna att göra
detsamma. Detta verkar dock inte på något sätt ha
haft med förändrade allianser eller nätverk att göra.
Materialet på ön pekar i precis samma riktningar
som tidigare, d.v.s. såväl norr- som söderut (jfr kap.
4). Att stora mängder flinta för yxtillverkning alternativt färdiga flintyxor nu fördes över till Gotland
visar att öborna fortsättningsvis hade nära relationer
med människor i Sydskandinavien. Även keramiken
pekar till viss del i denna riktning. När keramiken
i Mölner påträffades framhölls den som så lik keramik utanför ön att den ansågs visa på direkta kontakter med Sydskandinavien (Althin 1967). Att redan keramik från äldsta tidigneolitikum dekorerats
med gropar pekar däremot norrut. Tidigare ansågs
trattbägare med gropar vara en övergångsform mellan trattbägarkeramik och gropkeramik från tidigt
mellanneolitikum (Österholm 1989:149; jfr Bagge
1951). På senare år har det däremot lyfts fram att den
nordliga trattbägarkeramiken i östra Mellansverige
gropornerades (Hallgren 2008:140, 153). Groparna
har tolkats som stilistiska lån från åländsk och finsk
kamkeramik, vilka inkorporerats i den lokala trattbägarkeramiken (Hallgren 2008:155, 2012). Detta
stämmer också väl med de tidiga dateringar som
erhållits från trattbägare med gropar i Ajvide och
Gumbalde, dateringar som dessutom styrks av de
stratigrafiska förhållandena (Österholm 1989; Norderäng 2007a). Sannolikt är gropornerade trattbägare
på Gotland att betrakta som uttryck för fortsatt nära
relationer med människor i östra Mellansverige.
Även förekomsten av nedläggelser med brända ben,
keramik och stenföremål i gropar knyter Gotland
till trattbägarkulturens nordliga randområden (jfr
Hallgren 2008). Att endast ett fåtal megalitgravar
restes är i sin tur också ett fenomen som knyter Gotland till något mer nordliga trakter, med paralleller
på Öland och i Alvastra i Östergötland (Papmehl-
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Dufay 2006; Fornander 2011b). Det verkar således
inte som att införandet av utifrån kommande ting
handlade om eller var en följd av förändrade allianser
och nätverk, utan såväl kunskaperna och materialen
som idéerna har av allt att döma kommit från de
människor utanför ön vilka människorna sedan lång
tid tillbaka hade starka band till och identifierade
sig med. Det var emellertid genom dessa nära band
och relationer, som bör ha upprätthållits genom
bl.a. resor över längre tid, kontinuerliga personliga
kontakter och potentiellt genom giftermålsallianser,
som förutsättningarna för att ta till sig både keramikhantverket och jordbruket fanns. Det var med
andra ord genom dessa starka band och relationer
som öborna kunde tillägna sig de nya material och
den nya kunskap som krävdes.
Varför de kom att ta till sig dessa material, denna
kunskap och dessa nya företeelser, varför de kom att
följa den förändringsvåg som låg i tiden, är en helt
annan fråga. Bara för att förändringar skedde i deras
närmaste omvärld bland de människor de själva identifierade sig med behöver inte samma förändringar ha
skett på ön. Detta framgår av t.ex. det sent mesolitiska materialet som visar att öborna inte tog avstånd
ifrån de stora yxplatserna på samma sätt som i östra
Mellansverige och att de inte heller tog till sig keramikhantverket som i sydligaste Sverige. Några förändringar i relationerna med omvärlden, som skulle
kunna förklara anammandet av trattbägarkulturen,
går som sagt inte heller att urskilja. Att det skulle ha
varit försämrade möjligheter att försörja sig som gjorde att öborna tvingades till detta finns det inte heller
några belägg för, vilket jag argumenterat för tidigare
(se t.ex. kap. 3). De tvärtom rikliga marina resurserna
som fanns kan däremot ha haft betydelse. Den trygghet avseende försörjningen dessa resurser, med rikliga
mängder grönlandssäl, torsk och sill, bör ha gett kan
ha varit en bidragande orsak till att öborna i övergången till tidigneolitikum var redo att pröva på nya
försörjningssätt. Värt att uppmärksamma är också att
deponerandet av stora mängder bergartsyxor på yxplatserna upphörde i samband med detta. Att öborna
inte enkom tog till sig kunskaper och formideal för
omsättning i lokala material, utan också förde in
utifrån kommande flinta tyder på att bergarten verkligen förlorat den centrala roll för öbornas identitet
och föreställningsvärld som den tidigare haft. Detta
kan ha börjat redan i samband med den tredje litorinatransgressionens inledning, som inte bara kom att
bidra till mer marina förhållanden i havet utan också
kom att sätta punkt för havets givande av bergart.
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Detta kan i sig ha lett till ett ifrågasättande av den rådande föreställningsvärlden och därmed bör synen på
bergartens betydelse som material ha börjat förändras. Möjligt är att yxplatserna i sig nu blev viktigare
än bergarten som material, särskilt som öborna just
vid denna tid också började blicka tillbaka. Att återigen stå inför ett överflöd av säl hade gett öborna en
länk bakåt i tid och äldre mytomspunna platser kom
återigen att tas i bruk. Fram växte en särskild anknytning till specifika platser; platser som hade använts
för länge sedan och/eller lokaler med lång kontinuitet
tillbaka i tiden. Den lokala förankringen var därmed
inte längre beroende av att ständigt behöva skapas
och återskapas genom lokala hantverkstraditioner och
lokalt material. Detta bör i sin tur ha öppnat upp för
möjligheten att ta till sig nya material. Dessa blev inte
till ett hot utan till en möjlighet. Är det något som
verkligen skiljer tidigneolitikum från mesolitikum är
det nämligen inkorporerandet inte bara av nya idéer
och ett nytt formspråk, utan också av nya material
utifrån.

Inkorporerandet av det utifrån
kommande i det lokala
Att ta till sig något nytt var alltså inte längre ett
hot mot människornas förankring inom ön som en
följd av att de lokala materialen inte längre var lika
centrala för dem, deras självbild och deras föreställningsvärld. Upptagandet av nya formideal, ett nytt
hantverk och nya material kom därför istället att
bli till en möjlighet. De nya materialen erbjöd t.ex.
möjligheten att på helt nya sätt bygga och uttrycka
identitet i en tid då grupper verkar ha börjat stå i
fokus för öbornas liv på ett sätt de aldrig gjort tidigare. Den framväxande gruppidentiteten kom att
förstärkas och cementeras, bl.a. med hjälp av tingen.
Av central betydelse torde det ha varit att det inte
verkar ha funnits någon strikt mall, strikta regler eller idéer gällande vilka material människorna skulle
ta till sig och på vilket sätt. Istället verkar det av
de stora variationer som föreligger ha funnits ett
handlingsutrymme. Inom olika delar av ön gick det
att ta till sig det nya på sina egna sätt, vilket också
gjordes. Ett tydligt uttryck för detta är att det inte
längre var samma typ av material som deponerades
i olika typer av vatten som under mesolitikum, utan
nu var det olika typer av material som deponerades i
skilda former av vatten inom olika delar av ön. Det

verkar som att människorna började förhålla sig till
och värdesätta olika material på skilda sätt.
Den sydvästra delen av norra Gotland är den enda
trakten på hela ön där trattbägare sänkts ner i våtmarker, nämligen i Martebo myr (se t.ex. Nihlén 1927).
Därutöver har en bergartsyxa hittats deponerad i
Elinghems myr. Detta är dessutom den enda region
där en plats (Mörby) med hela, fragment och förarbeten till flintyxor hittats deponerade (Lokrume 90:1).
Här koncentrerades tillverkning, omarbetning och
deponering till en plats, medan få flintyxor är kända
som lösfynd runt om i landskapet. Inom den nordöstra delen av norra Gotland är också kända lösfynd av
flintyxor få, men här är de till skillnad från i sydväst
lika vanliga som bergartsyxorna. Dessutom är en av
de flintyxor som påträffats patinerad, vilket tyder på
att den deponerats i vatten och i så fall sannolikt i
havet. Inom den västra delen av mellersta Gotland är
situationen den omvända från den sydvästra delen av
norra Gotland. Här finns ingen känd tillverkningsoch deponeringsplats för flintyxor, men istället är
denna trakt den på lösfunna flintyxor allra rikaste. En
del av detta verkar ha sin orsak i att det var flintyxor
som användes i processen att omvandla tidigare obygd
till bygd. Just denna trakt skiljer även ut sig genom
att inbegripa öns enda idag kända flintyxdepåer,
funna vid Kopparsvik, Djupbrunns och Kulstäde
(fig. 5.12). Sannolikt ska dock den sistnämnda depån
istället relateras till den östra delen av mellersta Gotland då den ligger närmast de allra västligaste förgreningarna av Gothemsåns avvattningssystem. Depån
i Kulstäde är dock den av öns depåer som inbegriper
det minsta antalet flintyxor. Inom mellersta Gotland
är det dessutom enbart flintyxor som påträffats deponerade i våtmarker och våtmarksnedläggelserna
är vanligare i väster än i öster, särskilt i anslutning
till märgelstensdalens sydvästra vattensystem (t.ex.
Stenberger 1964; Österholm 1989). På södra Gotland
saknas i skarp kontrast till mellersta och även norra
Gotland såväl flintyxdepåer som tillverknings- och
deponeringsplatser för flintyxor och även lösfynd av
flintyxor är något som nästan helt saknas. Endast två
lösfynd av flintyxor är kända från denna del av ön,
varav den ena ska ha hittats någonstans i Alskog sn.
Båda flintyxorna återfinns alltså inom områdets nordöstligaste del. Inom södra Gotland i stort är yxorna
istället framför allt tillverkade av bergart, medan det
våtmarksfynd som hittats i Burgakersmyr utgörs av
ett benredskap.
En hel del talar för att den varierande tillgången
på nya material som fanns inom olika delar av ön
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Figur 5.12. Karta som visar lösfyndens utbredning fördelade på mångkantiga stridsyxor
samt tunn- och spetsnackiga yxor av flinta
respektive bergart. Grundkartan är hämtad
från Lithberg 1914.
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var en faktor som gjordes till en del av identitetsskapande processer. Inom den västra delen av mellersta
Gotland verkar t.ex. ett alldeles speciellt förhållande
till och sätt att hantera och deponera just flintyxor
ha skapats. Det var även inom denna trakt som megalitgravarna restes och med tanke på Toftakustens
centrala roll under senmesolitikum är det mycket
möjligt att detta område fungerade som hela öns ansikte utåt. Från Toftas stränder hade människorna
dessutom utsikt över Karlsöarna och därmed sannolikt också över färdvägen mellan Gotland och svenska fastlandet. Att både de flesta och de längsta flintyxorna hittats just här är därför föga förvånande. Att
denna rikliga tillgång på utifrån kommande flinta
inte blev en angelägenhet för hela ön, på samma sätt
som råmaterialtillgångarna på bergart blev under
sent mesolitikum, säger dock något väsentligt. Nu
blev denna rikliga tillgång på råmaterial istället en
angelägenhet för det lokala samhället, för den egna
trakten och ett eget förhållningssätt till flintyxan
som ting etablerades. Samma tendens finns även
gällande keramiken. Keramik tillverkad av kalkfri
lera har föreslagits vara importerad till ön utifrån
(t.ex. Hulthén 1997:141). Detta protesterade emellertid Österholm emot utifrån att trattbägarkeramiken överlag verkar vara tillverkad av just kalkfri lera
och ändå är så pass vanligt förekommande. Som förklaring lyfte hon fram det troliga i att kalken med
tiden urlakas i ytliga lager och att kalkfri lera därför
var lättillgänglig över hela ön (Österholm 1989:81f),
vilket är en möjlighet. Samtidigt finns det dock två
stråk med en avvikande berggrund, med ler- och
sandsten, där öns enda i grunden kalkfria lerlager
ska finnas (Munthe m.fl. 1925:8; Erlström 2009:6).
En möjlighet är således att det bara var i anslutning
till dessa stråk som helt kalkfri lera fanns att tillgå.
Att dessa fyndigheter mycket väl kan ha varit en
värdefull tillgång under tidigneolitikum styrks av
att det är just i anslutning till dessa berggrundsstråk
som de rikligaste förekomsterna av keramik, vilka
dessutom ska ha varit av hög kvalitet, återfinns. Det
ena stråket följer berggrundsskiftet från Klinteberget till Mölner på mellersta Gotland, medan det andra stråket under tidigneolitikum sträckte sig upp
ur havet i trakten kring Barshalder och Suderkvie
på södra Gotland. Överlag är det också på södra och
mellersta Gotland som trattbägarkeramik är som
allra vanligast förekommande, medan kända säkra
fyndförekomster är få inom den sydvästra delen av
norra Gotland för att saknas helt allra längst i nordöst. Även gällande tillgången till lämplig lera kan

alltså ett nytt förhållningssätt anas. Istället för att
dessa fyndigheter blev en angelägenhet för hela ön,
verkar de ha använts lokalt och där dylika fyndigheter saknades utvecklades istället andra förhållningssätt. Härmed bands människorna än mer samman
med den specifika del av ön där de själva levde.
Samtidigt är det tydligt att inte bara tillgängligheten var avgörande, utan att också andra val gjordes när det kom till det för tiden nya. Detta märks
särskilt väl gällande de mångkantiga stridsyxorna,
vilka tillverkades av bergart och därför utifrån materialsynpunkt var möjliga att skapa inom vilken
del av ön som helst. Trots detta verkar öborna ha
tagit till sig även denna typ av föremål på helt olika
sätt. På södra Gotland är den t.ex. vanlig, medan
istället flintyxan är sällsynt. Här verkar dessutom
den mångkantiga stridsyxan ha använts när obygder skulle omvandlas till bygd. I skarp kontrast
till detta kan den nordöstra delen av norra Gotland
nämnas, där flintyxor är kända men däremot inte
en enda mångkantig stridsyxa. Inte heller inom den
östra delen av mellersta Gotland är mångkantiga
stridsyxor kända annat än allra längst i väst samt
i nordväst vid Råby gård. Det verkar således som
att människorna inom olika delar av ön tog till sig
de nya materialen och formerna i olika hög grad, på
sina egna sätt och att de dessutom etablerade helt
egna förhållningssätt. Det drogs inte bara gränser
mellan bygd och obygd utan också mellan olika
grupper av människor, vilket de nya materialen kom
att användas som medel och uttryck för.

Från det kvantitativt interna till det
kvalitativt externa
Även om människorna inom olika delar av ön tog
till sig det nya på sina egna sätt som ett led i identitetsskapande processer, är det samtidigt tydligt
att själva inkorporerandet av nya material ledde till
en förskjutning i hur ting på ett övergripande plan
begripliggjordes och värdesattes. Medan öborna tidigare hade satt stort värde på det lokala, var det
nu det utifrån kommande som verkar ha tillskrivits
ett särskilt värde. Samtidigt som fokus försköts från
yxplatser till gränser och välavgränsade rum, försköts alltså fokus från det lokala till det för tiden
nya och utifrån kommande. Ett tydligt uttryck för
denna förändring är flintyxan som ting. Den utifrån
kommande flintyxan tycks i viss mån ha tagit över
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Socken

Gård

Fynd

Typ/skick

Längd (cm)

Yta

Fyndomständighet/övrigt

Atlingbo

Isums

SHM 8416:1

Tunnackig, grå-röd fläckig,
ojämn upptill, en flisa bortslagen ur ena bredsidan

19,2

Slipad

Dikesgrävning i åker (en av yxorna i Isums tjocknackig enlig
Lithberg 1914, båda tunnackiga enligt Oldeberg 1952 och
Lang 1985, Österholm 1989 har med den ena som tunnackig
och den andra som både tunn- och tjocknackig)

Atlingbo

Isums

SHM 8416:2

Tunnackig, grå-röd, ojämn
upptill

11,15

Slipad

Dikesgrävning i åker (en av yxorna i Isums tjocknackig enlig
Lithberg 1914, båda tunnackiga enligt Oldeberg 1952 och
Lang 1985, Österholm 1989 har med den ena som tunnackig
och den andra som både tunn- och tjocknackig)

Björke

Tynne

GF C2894

Tunnackig

22,6

Oslipad

Harvning i åker

Björke

Tynne

GF C2895

Tunnackig

15,7

Slipad

Harvning i åker

Björke

Tynne

GF C2896

Spetsnackig

9,7

Slipad

Harvning i åker

Hejde

Tippsarve

RAÄ 131

Tunnackig, gulbrungrå,
förarbete, grovt slagen,
färdig och slipad egg

32

Oslipad

På mot flack dalgång utskjutande höjd i åker

Hejde

Tippsarve

Lang 1985,
Österholm 1989

Tunnackig

35,5

Slipad

I åker

Hejde

Väntinge

GF C2898

Skadad nacke

16,9

Slipad

_

Klinte

Tyrvalds

SHM 12353

Tunnackig, ljus, omarbetad/
skadad vid nacke och egg

22,6

Slipad

I grustag vid gården, ca 1 meter djupt

Klinte

Värsände

GF C1501

Tunnackig, vit

22,6

Oslipad

_

Mästerby

Grens

GF C5032

Tunnackig, gråvit

13,8

Slipad

_

Mästerby

Långgutes

Privat samling

Tunnackig

9,7

Slipad

_

Sanda

Gervalds

SHM 5850

Tunnackig, vitgul, ej nacke

11,8

Slipad

I åker (tunnackig enligt Oldeberg 1952 och Lang 1985, tjocknackig enligt Lithberg 1914, medtagen som både tjock- och
tunnackig i Österholm 1989)

Sanda

Lekarve

SHM 11234

Tunnackig, ljus, ej nacke,
ofullständigt slipad

11,4

Oslipad

I åker (tunnackig enligt Oldeberg 1952 och Lang 1985,
tjocknackig enligt Lithberg 1914, i Österholm 1989 medtagen
som både tjock- och tunnackig)

Sanda

Äskes

GF C2897

Utan nacke

17,4

Oslipad

Täckdikning i åker

Figur 5.13. Tabell över lösfynd av flintyxor inom den sydvästra delen av mellersta Gotland, illustrerande den stora variationen i längd
och skick.

den roll som bergartsyxan tidigare hade. Det är nu
inte längre depåer av ett stort antal bergartsyxor
som återfinns på yxplatserna, utan istället är det
flintyxdepåer som återfinns i gränszoner i landskapet (Stenberger 1964; Österholm 1989). Den enda
tidigneolitiska plats där fyndmaterialet uteslutande
består av hela, fragment och förarbeten av yxor,
nämligen Mörby, inkluderar i sin tur inte yxor av
bergart, utan yxor av flinta (Lokrume 90:1). Denna
plats återfinns dessutom inom ett avgränsat rum i
form av en udde som stack rakt ut i Martebo myr.
Om stora mängder bergartsyxor deponerades tillsammans under sent mesolitikum är det under tidigneolitikum istället stora mängder flintyxor som
hanterades och deponerades ihop. Fokus försköts
helt enkelt från den lokala bergarten till den utifrån
kommande flintan. Att flintyxan nu tog över en del
av den roll och betydelse som bergartsyxan tidigare
hade haft tycks även ha fått andra följder.
De utifrån införda flintyxorna förde med sig
nya formideal. Dessa ideal skulle även komma att
följas när yxor av bergart tillverkades. Det finns en
föreställning om att yxtillverkning från mesoliti-
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kum och in i neolitikum var en process där yxor
utan smalsidor setts som äldst för att via yxor med
tendens till smalsidor utvecklas vidare till fyrsidiga
yxor (t.ex. Petrén 1992). I det gotländska materialet förekommer emellertid yxor med tresidigt frontalplan och tendens till smalsidor redan i tidigt
mesolitikum. En dylik yxa är t.ex. känd från en
av Kambsgravarna, som daterats till ca 6900 f.Kr.
(Arwidsson 1949; Lindqvist & Possnert 1999). Yxor
med tendens till smalsidor är kända från de mesolitiska skikten i Stora Förvar (t.ex. Schnittger &
Rydh 1940) och de förekommer även inom de sent
mesolitiska yxplatserna, där bl.a. yxor med facetterade smalsidor påträffats (t.ex. Nihlén 1927; Isedal
1985). Denna tendens till fyrsidighet fanns således
under mycket lång tid utan att det ledde till att yxor
med markerade smalsidor utformades. Snarare verkar fyrsidigheten ha varit ett formideal som kom att
eftersträvas först under tidigneolitikum. Att öborna
nu tog till sig helt nya formideal märks även i det
att den första skafthålsyxan av bergart började tillverkas, d.v.s. den mångkantiga stridsyxan. Dessa nya
formideal bör i sin tur ha förändrat yxhantverket.
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Härmed är det möjligt att de hantverkstraditioner
som tidigare bundit människorna inom ön samman,
och som kan ha skiljt åtminstone fyra stora områden
åt (Isedal 1985; jfr kap. 4), påverkades. Någon motsvarighet till den sammanhållning som de fyra stora
yxplatserna representerade saknas i det tidigneolitiska materialet. Det är inte omöjligt att det förändrade hantverket, och även det nya hantverk männi
skorna tog till sig genom tillverkningen av keramik,
öppnade upp för möjligheter att bygga och uttrycka
identitet på nya sätt (jfr Hallgren 2008).
Förskjutningen från bergarten till flintan tycks
emellertid inte bara ha påverkat hantverket utan
också synen på yxan som ting och därmed såväl hanteringen som deponeringen av den. Sannolikt hade
det faktum att flintyxorna var en på ön ändlig resurs
stor betydelse. Idén om att nya yxor skulle tillverkas
så snart de gamla gått sönder verkar nämligen inte
ha traderats vidare. Istället är variationen gällande
öns flintyxor stor, där allt från mer än 40 cm långa
yxor, både slipade och oslipade, ner till knappt 10
cm långa yxor har påträffats (fig. 5.13), samt även
avslag med slipyta. Detta tyder på att flintyxorna
sannolikt fördes till ön i form av långa råämnen, för
att sedan nötas ner och arbetas om så långt det var
möjligt. Detta indikerar i sin tur att trasiga yxor lagades och att deras liv ständigt förlängdes samt att
den utifrån kommande flintan säkerligen inte bara
var viktig i egenskap av yxor utan också som råmaterial. Genom att ständigt arbetas om bör betydligt
färre yxor ha varit i omlopp, något som likaså verkar
ha gällt bergartsyxorna. Trots att bergarten som material var lika lättillgänglig som förut tillverkades
betydligt färre yxor även av detta slag. Det är inte
längre dussintals och hundratals yxor som uppträder
i materialen. Deponerandet av stora mängder bergartsyxor på yxplatserna upphörde och det finns inga
platser där hundratals spets- och tunnackiga bergartsyxor deponerats, på samma sätt som det finns
platser med hundratals limhamnsyxor. I och med
att bergarten som material var lika tillgänglig som
förut måste det alltså ha varit synen på yxan som
ting som förändrades i grunden. När inte längre
nya yxor tillverkades så fort de gamla gått sönder
bör dessutom behovet av bergarten som material ha
minskat, något som i sig också torde ha påverkat
stenbrottens och därmed yxplatsernas betydelse. Att
så verkligen var fallet understryks av att de tidigneolitiska yxor som framkommit på äldre yxplatser är
jämförelsevis fåtaliga (se t.ex. Nihlén 1927). Det är
däremot anmärkningsvärt ofta som andra material

från dessa lokaler, t.ex. djurben och härdar, vid dateringar visat sig vara just tidigneolitiska (Lindqvist
& Possnert 1997). I de fall yxplatserna fortsatte att
nyttjas gjordes det alltså på helt nya sätt.

Deponerandet av ting
I övergången till tidigneolitikum skedde alltså inte
bara en förskjutning från yxplatser till gränszoner
och avgränsade rum, utan också en förskjutning från
den lokala bergarten till den utifrån kommande flintan. Flintyxorna förekommer som sagt deponerade i
ritualiserade sammanhang inom gränszoner och väl
avgränsade rum. Dessutom går det att urskilja en
tendens till att flintyxor oftare deponerats i knutpunkter och i ytterkanter av bygder (fig. 5.12). Detta
gäller med undantag av den västra delen av mellersta
Gotland där människorna på ett helt annat sätt tagit till sig flintyxan som ting och där yxor frekvent
även deponerats inom områdena, i bygderna. I denna
trakt är det snarare andra företeelser som uppträder
i gränszoner och ytterkanter, t.ex. en flintyxdepå i
öster och deponerade mångkantiga stridsyxor i norr
respektive söder. I andra områden verkar dock flintyxorna ha behållit sin betydelse som främmande,
som utifrån kommande och som representant för det
nya, d.v.s. för gränsdragningar av olika slag. Vanligt är att yxan i sig i tidigare forskning associerats
med jordbruk och röjningar i skogen och därmed
ansetts vara en symbol för tämjandet av landskapet (t.ex. Österholm 1989; Knutsson 1995; Haking
2010:25). I linje med detta skulle en yxa i ytterkanten av en trakt eller bygd kanske ha markerat den
bortre gränsen för var jordbruk och röjningar bedrevs. Samtidigt förklarar dock inte detta varför det
framför allt är flintyxor som haft denna betydelse,
varför det ibland istället är mångkantiga stridsyxor
som använts och varför spets- och tunnackiga bergartsyxor sällan verkar ha tillskrivits denna betydelse. Det verkar med andra ord ha gjorts en distinkt
skillnad mellan yxor av bergart och yxor av flinta,
varför materialet och inte bara yxan som ting, bör
ha varit starkt betydelsebärande. Intressant att notera är att yxor inte alls är ovanliga inom bygdernas
centrala delar, men att det då oftast handlar om yxor
tillverkade av sannolikt lokalt förekommande bergart. Detta är särskilt tydligt i trakten kring Martebo myr där samtliga lösfynd av flintyxor återfinns
i utkanterna vid Riddare, i trakten av Stenkyrka
kyrka och vid Tingstäde träsk. Detta mönster går
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igen även avseende de mångkantiga stridsyxorna i
området, medan de yxor som hittats inom området,
framför allt i direkt anslutning till Martebo myr alla
är spets- och tunnackiga bergartsyxor. Samma bild
framträder inom den östra delen av både norra och
mellersta Gotland där flintyxor är jämförelsevis rikligt förekommande. En tendens finns att flintyxorna
här bl.a. markerat inloppet till vikar och/eller sund.
Flintyxor har nämligen påträffats i infarten till Lärbrosundet, till viken över Fardumeträsk samt i inloppet till Linaviken. Något längre in i vikarna respektive sundet är det däremot spets- och tunnackiga
bergartsyxor som hittats.
Att samma typer av yxor tillverkade av flinta
respektive bergart hittats i delvis olika lägen i landskapet understryker att bergartyxorna inte är att
betrakta som kopior av flintyxorna tillverkade av
bergart i brist på annat material. Istället indikerar
det att yxor tillverkade av olika material delvis tillskrevs olika betydelser. Medan flintyxor ofta hittats
i ytterområden och knutpunkter återfinns däremot
bergartsyxorna i regel inom bygderna; utmed sjöar
och myrmarker, invid vattendrag samt i de inre delarna av vikar och sund. Intressant är också att det
mestadels är bergartsyxorna som hittats inom äldre
platser i landskapet. Det är t.ex. enbart hela och/
eller fragment av bergartsyxor som påträffats inom
äldre platser som Rosarve, Mölner och Kambs samt
inom flera av yxplatserna (se t.ex. Nihlén 1927;
Althin-Modig 1967; Österholm 1989; Manneke &
Wennersten 1999). Därtill kan nämnas att inte en
enda flintyxa är känd från Stora Förvar (Schnittger &
Rydh 1940). Värt att notera är också att den enda av
de tre yxplatserna i Tofta inom vilken flintyxor ska
ha hittats är Nasume (Österholm 1989:142), d.v.s.
den plats som även markerade Toftaområdets nordligaste gräns utmed kusten. Dessutom är det äldre
typer av just bergartsyxor, t.ex. limhamnsyxor och
trindyxor, som aktivt använts för att förankra nya
platser i det förflutna. Detta gäller såväl avseende
Grottan som Ansarvemegaliten samt möjligen också
Hoburgen (Mascher 1985; Österholm 1990; Bägerfeldt 1992). Bergartsyxorna utan skafthål verkar för
öborna under tidigneolitikum ha varit förknippade
med det gamla, med det förflutna, med trygghet
och bygder. Trots att dessa yxor nu tillverkades i nya
former, efter tidens formideal, verkar det faktum
att de var tillverkade av bergart ha varit avgörande,
och de kom att bli en motpol till den utifrån kommande flintan och därmed flintyxorna. Skillnaden
dem emellan kan skildras i termer av det lokala res-
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pektive det utifrån kommande, det gamla respektive
det nya samt bygder respektive gränser.
Vid sidan av de ytterligheter som flintyxorna och
deras motsvarigheter i bergart representerar, finns
det material som verkar ha intagit något av en mellanposition, närmare bestämt såväl keramik som
stridsyxor. Keramiken som material verkar ha varit
nära knuten till det för tiden nya. Det finns många
tidigneolitiska kontexter där keramik helt saknas,
vilket visar att keramik inte var något som deponerades överallt där människorna vistades. Detta är
som nämnts inte minst tydligt i trakten av Överstekvarn, där keramik enkom påträffats i Grottan för
att helt saknas i lagren utanför (se Österholm 1989,
1990; Bägerfeldt 1992; Lindqvist & Possnert 1997;
Martinsson-Wallin & Wallin 2010). Andra exempel visar hur keramik deponerats på en plats först
då denna hamnade i direktkontakt med havet och
gärna även var belägen på en ö eller udde omgärdad
av havet, som i Ajvide, Gumbalde, Stora Domerarve,
Barshalder och Mafrids (Österholm 1989; Lindqvist
& Possnert 1997). Det är på stränder, nedsänkta i
myrmarker, deponerade i gropar i marken och i liknande sammanhang som keramiken uppträder. Det
är inte omöjligt att kärlen och keramiken i sig användes till vardags på en mängd olika platser i landskapet, men strikta regler verkar ha varit förbundna
med var keramiken som material fick deponeras och
var den inte fick deponeras när den väl togs ur bruk.
Tydligt är att öns tidigneolitiska keramik deponerades inom starkt avgränsade rum, som i grottor, på
klintplatåer, på distinkt utstickande uddar, på öar
eller också i gränszoner mellan land och hav, mellan
land och vatten, i skiftet mellan olika berggrunder
och/eller mellan bygd och obygd. Keramik, som ett
helt nytt hantverk, material och ting, verkar ha varit något för tiden säreget och relativt sällsynt med
en laddad betydelse, starkt associerad med det för
tiden nya. Det är möjligt att de gränszoner eller
avgränsade rum inom vilka keramiken uppträder
begripliggjordes som länkar mellan olika världar.
Deponerandet av keramik verkar således ha varit en
del av de praktiker som syftade till att skapa och
återskapa relationer såväl människor emellan som
mellan människor och andra världar, vilka förefaller
ha ägt rum i samband med specifika ritualiserade
nedläggelser. Intressant i relation till detta är att keramik helt saknas invid de döda i megalitgravarnas
kamrar, vilket indikerar att det inte var de döda som
stod i fokus för tidens ritualiserade nedläggelser.
Förutom att keramiken som material verkar ha
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varit nära förbunden med det för tiden nya, deponerad inom gränszoner och väl avgränsade rum, är det
intressant att se att den till skillnad från flintyxorna
är återkommande inom öns historiska platser med
stark kontinuitet bakåt i tid. Keramik har t.ex. påträffats i Stora Förvar, Rosarve och Mölner (Schnittger & Rydh 1940; Althin-Modig 1967; Manneke &
Wennersten 1999). Trots att keramiken var starkt
förknippad med det för tiden nya är det möjligt att
den hade en fastare fot i det lokala än flintyxan genom att vara tillverkad av lokalt förekommande lera.
Detta tycks även ha gällt den mångkantiga stridsyxan, även den tillverkad av lokalt förekommande
råmaterial men med en form starkt förknippad med
det nya. Mångkantiga stridsyxor har nämligen även
de påträffats på historiska platser i högre grad än
flintyxor, som t.ex. inom två av Toftakustens tre senmesolitiska yxplatser (Nihlén 1927). Råmaterialet
gav yxan en naturlig förankring till ön. Dess markant annorlunda formideal torde samtidigt kunna
vara orsaken till att även denna yxa har en tydlig
anknytning till gränser. Den verkar ha fungerat som
ett fullgott alternativ till flintyxan, både i bygdernas
utkanter, i knutpunkter och när obygd skulle transformeras till bygd. Många gånger tycks den mångkantiga stridsyxan ha fungerat som alternativ eller
som motpol till flintyxan som ting.
Att ställa olika material mot varandra är något
som under perioden verkar ha präglat förhållningssättet till ting, något som inte bara gällt yxor. Detta
är relaterat till att det inte alls bara var det för tiden
nya som ingick i ritualiserade sammanhang av olika
slag. Även om flintyxan i flera sammanhang övertog
den roll bergartsyxan tidigare haft, med följder som
förändrat hantverk, formspråk och förhållningssätt
till yxan som ting, kom den aldrig att stå i fokus för
öbornas liv och föreställningar så som bergartsyxan
tidigare gjort. Istället verkar bergartsyxans tidigare
så centrala betydelse ha ersatts av en variation av
olika material; material som dessutom skiftade från
plats till plats. Detta har sin orsak i att tingen var
djupt involverade i olika gruppers identitetsskapande processer, men inte bara det. Även ett mer övergripande förhållningssätt till tingen, gemensamt för
alla på ön, tycks ligga bakom de stora variationer
som föreligger. Det jag här syftar på är viljan att
se en typ av material som ett alternativ eller som
en motpol till en annan typ av material. Det finns
en återkommande tendens att olika material satts i
opposition mot varandra. Ett genomgående drag var
att, oavsett vilka ting människorna tagit till sig och

hur de gjort detta, sätta olika material mot varandra
i varsin ände av ett område eller en bygd, eller på
var sida om ett gränsområde. Tingen verkar härmed
också ha blivit involverade i distinktioner mellan
öst och väst samt mellan norr och söder. En tendens
finns t.ex. att mångkantiga stridsyxor förknippats
med väster och markerat områdenas och trakternas
gränser västerut, om än inte inom alla delar av ön.
Detta förhållningssätt till olika ting och material
är i sin tur ytterligare en bidragande förklaring till
de skillnader som finns mellan olika tidigneolitiska
platser på Gotland.
Denna tendens framträder nämligen om platser
med nedläggelser i gropar studeras. I regel är dessa
nedläggelser som helhet materialmässigt blandade
och till fynden som påträffats hör både ornerade och
oornerade keramikskärvor, slagen ordovicisk flinta,
flintskrapor, yxor och yxfragment av både flinta och
bergart, stora gråstenar som möjligen kan ha varit
malstenar, fragment av skiffer och sandsten, brända
och obrända ben, nötskal, kol, skörbränd sten och
spår av sältran. De inkluderar således såväl för tiden
nya som gamla och både lokala och utifrån kommande material. Ändå finns skillnader; innehållet i
groparna varierar nämligen kraftigt såväl inom som
mellan olika lokaler.
Gropar med rikliga mängder föremål är t.ex.
kända från platser som Suderkvie, Mölner, Gräne
och Ardags. Intressant i sammanhanget är också
att flintyxdepån i Kopparsvik hittades nedgrävd i
en mindre grop av motsvarande karaktär, som mest
ca 0,8 m i diameter och ungefär en halvmeter djup
(Hallström 1976; Englund 2003). De tre flintyxdepåerna som inkluderar 7, 11 respektive 17 yxor, vissa
över 40 cm långa, understryker dessutom att det i
samband med vissa av tidens ritualiserade handlingar var stora värden som togs ur bruk. Paralleller till detta finns också i andra områden. I en grop
i Fågelbacken i Västmanland hittades skärvor från
mer än 30 olika kärl (Hallgren 2008:104). Ett annat exempel är Östra Vrå i Södermanland, där bl.a.
två stora gropar hittats. Dessa var betydligt större
än alla kända på Gotland, 2,5 x 4,5 m stora och 0,75
m djupa, vilket dock kan ha att göra med att de anpassades efter vad som skulle deponeras i dem. Förutom trattbägarkeramik, stenföremål, slagen sten av
kvarts och bergart samt förkolnade sädeskorn var
groparna i deras övre del fyllda av malstenar. Inte
mindre än ett 50-tal malstenar samt även slipstenar
hade deponerats (Kihlstedt 2006).
För att återgå till Gotland är kontrasten stor
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mellan de rikliga fyndmängder som hittats i vissa
gropar och de få fynd eller den totala avsaknaden
av material som präglar andra. I de många groparna från Medebys var fyndmaterialet t.ex. sparsamt
med ordovicisk flinta och sältran (Manneke 1997b).
Detta utesluter dock inte att detta kan ha varit en
plats brukad på samma sätt som t.ex. Ardags och
Gräne, men där andra material deponerats. Det
kan bl.a. ha rört sig om material som inte kommit
att bevaras. Den tätt samlade gruppen av gropar
i Rosarve, av vilka de flesta var tomma medan en
innehöll flinta och trattbägarkeramik (Manneke &
Wennersten 1999), påminner t.ex. starkt om en av
grupperna med gropar i Suderkvie. Inom den var
3 av 4 anläggningar fyndtomma, med undantag
av några enstaka stenar varav någon bränd, vilket
även liknar situationen i Medebys. Groparna i både
Medebys och Suderkvie var dessutom fyllda av svart
sand. Den fjärde gropen i Suderkvie innehöll däremot ca 200 keramikskärvor, några nötskal, ett tiotal
flintavslag, ett sandstensfragment, brända ben och
kol (Manneke 1961; Manneke & Wennersten 1999).
Samtidigt finns en tendens till urskiljbara skillnader mellan platser belägna i olika lägen i landskapet. Platser med nedläggelser i gropar som var belägna nära varandra, utmed samma gränszon, liknar
å ena sidan ofta varandra materialmässigt. Hit hör
t.ex. Gräne och Mölner samt Suderkvie och Barshalder, vilka samtliga är platser där keramik, slagen
flinta och ben deponerats samt vanligen också enstaka hela eller fragmenterade stenföremål av olika
råmaterial. Vissa mindre skillnader finns dock, som
att det bara är i Suderkvie och i Mölner som flintyxfragment påträffats, medan endast ordovicisk flinta
identifierats i Gräne och Barshalder (Manneke 1960,
1961; Althin-Modig 1967; Rundkvist m.fl. 2004).
Även om mindre skillnader föreligger är det å andra sidan först när gropar påträffats i varsin ände av
en trakt som nedläggelserna är rejält olikartade. På
södra Gotland finns förutom Barshalder och Suderkvie ytterligare en plats där gropar har påträffats,
nämligen i anslutning till det undre lagret i Stora
Domerarve belägen i andra änden av området. Groparna här inbegrep sältran och i lagret som helhet
har slagen flinta och ben från både vilda och tama
djur påträffats men däremot ingen keramik (Österholm 1989:128ff; Bägerfeldt 1992; Lindqvist &
Possnert 1997). Nedläggelser med och nedläggelser
utan keramik verkar således ha ställts mot varandra,
något som förstärks av den liknande situationen i
Linaviksområdet. I områdets västra ände, i Ardags,
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har nedläggelser av keramik, slagen ordovicisk flinta
och grönsten samt brända ben skett i gropar (Åhlén
1972). I områdets motsatta ände vid havet längst i
öster, närmare bestämt i Medebys, har som nämnts
däremot nedläggelser av sältran och slagen ordovicisk flinta skett, medan såväl keramik som ben saknas (Manneke 1997b). I nedläggelser utförda i varsin
ände av ett område eller en trakt valde alltså människorna att deponera helt olika typer av material.
Precis som de tog till sig olika material i skilda regioner kom olika gränser att begripliggöras och/eller
markeras på skilda sätt.
Inom Linaviksområdet finns också ytterligare
en plats med gropar, belägen mitt i området på en
av våtmarker avgränsad höjd vid Simunde. Här har
gropar med ben påträffats och i lagret har även keramik utan dekor framkommit (Schönbäck 1958).
Möjligen gjordes en distinktion inte bara mellan förekomst och frånvaro av keramik, utan kanske också
mellan ornerad och oornerad keramik. Även inom
den sydligaste delen av det dåtida gotländska fastlandet har det mitt i området vid Sigters/Rosarve
påträffats oornerad keramik som skulle kunna vara
från perioden (Österholm 1989:160ff).
Den mest genomgripande förändringen i synen
på tingen som verkar ha skett i övergången till tidigneolitikum var alltså att öborna tog till sig inte
bara nya formideal, utan också helt nya tekniker och
även material utifrån. De nya företeelserna, t.ex. keramik, skafthålsyxor och flintyxor, verkar dessutom
ha inkluderats i identitetsskapande processer och de
verkar också ha kontrasterats mot varandra. Därtill
verkar införandet av det nya ha påverkat synen på
det lokala. Det utifrån kommande verkar ha bildat
en motpol mot det lokala och det nya tycks ha kommit att definieras mot det gamla. En typ av ting
har kontrasterats mot en annan och frånvaron av ett
material har kontrasterats mot närvaron. Det verkar
ha varit i kontrast till varandra som olika material
och olika ting nådde sin fulla betydelse. Detta synsätt, dessa dikotomier, verkar ha genomsyrat öbornas sätt att se på och förhålla sig till sin omgivning.
Människorna gick från att ha lagt all vikt vid det
lokala, vid lokalt förekommande material, vid yxan
som ting och vid yxplatser till att lägga vikt vid
gränszoner och avgränsade rum, vid relationen mellan det nya och det gamla, mellan det utifrån kommande och det lokala samt mellan olika typer av
material. Den föreställningsvärld som fick fäste på
ön i övergången till tidigneolitikum verkar ha varit
dualistisk, med uppdelningar inte bara mellan bygd
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och obygd samt mellan olika grupper av människor,
utan även mellan olika kategorier av ting och mellan
olika material.

Hanterandet av ting
Att olika ting ställdes mot varandra innebär dock
inte att tingen endast fungerade som representanter.
Precis som tidigare hade de en djupare innebörd där
de ingick som laddade material fyllda med kraft och
mening möjliga att utföra aktiva handlingar med.
Tingen och olika typer av material användes aktivt
för att åstadkomma något specifikt. Att så var fallet
synliggörs om ytterligare en aspekt tas i beaktande,
nämligen hur olika material hanterades i samband
med att de deponerades.
Fragmenterade ting och kanske också ting i
blivande, hade i relation till hela ting en särskild
betydelse under mesolitikum (se kap. 4) och detta
verkar ha varit ett förhållningssätt som traderades
vidare in i neolitikum. En möjlighet är att en viss
förskjutning skedde på så vis att ting i högre grad
avsiktligt fragmenterades i samband med ritualiserade handlingar. Medan det var en klar majoritet av
yxorna i mesolitiska kontexter vilka beskrivits som
trasiga, framför allt med mer eller mindre kraftigt
skadade eggar, är detta betydligt ovanligare gällande de tidigneolitiska yxorna. Dessa är i högre grad
istället skildrade som hela eller som halverade, där
uppgifter om att eggarna varit skadade ofta saknas. Flera ting finns i materialet som därför torde
kunna tolkas som rester efter avsiktliga sönderdelningar. De mångkantiga stridsyxor som påträffats
på de två historiskt viktiga yxplatserna Nasume och
Krokstäde ger t.ex. ett dylikt intryck. Av de mångkantiga stridsyxor som påträffats som lösfynd runt
om i landskapet förekommer såväl hela och förarbeten som halva yxor. I Nasume och Krokstäde är
däremot endast fragmenterade yxor representerade i
form av halva eller ännu mindre delar. I Nasume har
två mångkantiga stridsyxor hittats: ett nackparti
som var av ovanför skafthålet och en egghalva som
var av genom skafthålet (SHM 14774, 15666). Från
Krokstäde är ett snett avhuggen nackparti av ett
förarbete känt (SHM 17159:18). Att det i Nasume
rör sig om en yxa med en till synes oskadd egg och i
Krokstäde om ett förarbete gör att stridsyxorna ger
ett intryck av att ha blivit avsiktligt sönderslagna,
snarare än skadade vid användning (fig. 5.14). De
kan alltså avsiktligt ha slagits sönder i samband med

Figur 5.14. Fragmenterade mångkantiga stridsyxor. Till vänster:
eggparti från Nasume, Tofta sn. 9,9 x 4,8 x 3,6 cm. SHM 15666:2.
Till höger: snett avslaget nackparti av grönsten, förarbete med
endast knoppen väl utarbetad, från Krokstäde, Tofta sn. SHM
17159:18. Yxorna är ej skalenligt återgivna.

deponeringen. Samtidigt förstärker detta bilden av
att öborna under tidigneolitikum utförde andra typer av handlingar på yxplatserna än under sent mesolitikum.
Det finns även en annan aspekt som skiljer det
tidigneolitiska materialet från det sent mesolitiska.
På yxplatserna var de mesolitiska yxorna genomgående mer eller mindre trasiga. I tidigneolitiska ritualiserade kontexter av motsvarande art verkar ett
avsiktligt sönderdelande av ting ha varit en viktig
del, men därutöver var det fullt möjligt att deponera hela, intakta ting i fint skick. Sönderdelandet
var en viktig och central, säkerligen nödvändig, del
i de ritualiserade nedläggelser som gjordes, men det
räckte att ett urval material fragmenterades. Resten av det som deponerades kunde vara helt. För att
belysa detta är yxdepåerna goda exempel, vilka påträffats vid Kopparsvik (Visby 75:1; GF C11177:111; Hallström 1976; Englund 2003), Djupbrunns
(Hogrän 31:1; SHM 20358; Oldeberg 1952) och
Kulstäde (SHM 11117, 11235). Samtliga tre depåer
inbegriper i huvudsak hela, ibland anmärkningsvärt intakta och välbevarade, yxor. Flera av yxorna
hör till de allra längsta som är kända från hela ön,
indikerande att de deponerades i ett tidigt skede av
en yxas möjliga livstid. Samtidigt är emellertid avsiktlig fragmentering en handling som finns belagd
i alla tre fallen, synligt i form av mer eller mindre skadade yxor. En del yxor har mindre skador
vid egg eller nacke, där det inte går att avgöra om
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Figur 5.15. Djupbrunns, Hogrän sn. Flintyxdepå som påträffades på 1930-talet. Först hittades två yxor, därefter framkom på samma
plats ytterligare 13 yxor in situ. Dessa återfanns liggandes tätt intill varandra i tre rader med eggarna växelvis vända. De hittades ca
30 cm djupt på asklikande kalkblandad lera i åker. Ursprungligen hade föremålen lagts ner i sank mark. Yxorna varierar i längd från
27,4-40 cm. Till vänster: planritning över hur yxorna låg då de hittades. ATA. Till höger: bild på de patinerade yxorna. Foto: Gabriel
Hildebrand. ATA.

skadorna är äldre, yngre eller om de tillfogades i
samband med deponeringen. Därutöver finns yxor
där det är mer sannolikt att det verkligen rör sig om
avsiktlig sönderdelning. I Djupbrunns påträffades
en yxa med helt avslagen nacke samt endast delar av
ytterligare en yxa. Även i Kopparsvik, där en källkritisk aspekt dock är att yxorna uppges ha skadats
i samband med upphittandet, finns en uppgift om
en halv yxa och om avslag från yxor. I samtliga tre
yxdepåer har dessutom en alternativt två av yxorna
påträffats kompletta men ituslagna på mitten. Vad
som ytterligare styrker att detta verkligen är resultat efter avsiktliga handlingar är den stora omsorg
som i övrigt förefaller ha omgärdat själva nedläggelserna. Detta framgår inte minst i Djupbrunns,
där det vid påträffandet först framkom två yxor
som lösfynd. Först därefter påträffades de följande
tretton yxorna in situ, vilka visade sig ligga tätt intill varandra i tre rader med eggarna växelvis vända
(fig. 5.15).
Detta omsorgsfulla nedläggande av ting är ett
drag som även präglar de nedläggelser som gjorts
på platser med grupperingar av gropar. För det
första är dessa gropar ungefär lika stora över hela
ön, vilket visar att det funnits en övergripande idé
kring hur nedläggelser i gropar skulle genomföras. Storleken på groparna, omkring en meter i
diameter och ca en halvmeter djupa, kan mycket
väl ha anpassats efter de nedläggelser som skulle
göras. När sedan ting lagts ner i de grävda groparna tycks detta ha skett med stor omsorg. Vid utgrävningen i Gräne noterades t.ex. bland de något
större av platsens 18 påträffade gropar, vilka var
fyllda med föremål, en klar tendens till att fynden
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ofta låg i flera skikt (Manneke 1960). I en grop
uppgavs det att fynden låg i skilda nivåer, samtidigt som det noterades att skärvor från samma
kärl fanns såväl i yt- som bottenlager. Denna nivåindelning var särskilt tydlig i en grop där två
större flata stenar hittades, av vilka en placerats i
botten av gropen och den andra ytligt. Både ovan
och under dessa två stenar hade bl.a. skärvor från
flera trattbägare deponerats och skärvor från samma kärl ingick även här såväl i botten av gropen
som i den ytliga koncentrationen. I en annan grop
ska fynden framför allt ha påträffats i dess mitt.
Denna tendens till nivåskillnader och separation
mellan ytligt och djupt eller uppe och nere finns
det också belägg för i andra material. I de stora
groparna i Östra Vrå i Södermanland framkom
t.ex. människoben, delar från flera trattbägare och
stenföremål i botten av groparna, medan mal- och
slipstenar återfanns i deras övre del. Samtidigt noterades precis som i Gräne hur skärvor från samma
kärl deponerats såväl i botten som högre upp i groparna. Detsamma gällde även stenföremålen där
ett halverat yxämne särskilt omnämns av vilket
den ena hälften placerats i botten och den andra
ytligt (Kihlstedt 2006).
Även i relation till nedläggelserna i dessa materialmässigt blandade gropar har också fragmenterandet varit en viktig och återkommande handling. Ett
av de exempel som allra tydligast talar för ett avsiktligt sönderdelande av ting kommer från en av groparna i Mölner (Althin-Modig 1967). Denna grop,
som var 0,7 m i diameter och 0,6 m djup, innehöll
445 keramikskärvor, 56 bitar slagen flinta och 308
brända ben. Därutöver hittades också totalt 18 frag-
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ment vilka bedömdes som troligen härrörande från
en och samma flintyxa. Även enstaka fragment av
flintyxor, bergartsyxor eller föremål av sandsten och
skiffer har påträffats i olika gropar på ön (Manneke
1960, 1961; Althin-Modig 1967; Åhlén 1972). Detta
medförde dock inte, lika lite i groparna som i yxdepåerna, att hela ting exkluderades. I flera av groparna i Gräne uppges t.ex. hela och oskadda flintskrapor ha påträffats i olika stort antal, i ett fall tre
stycken, i ett fem och i en annan grop nio stycken
tillsammans. I en av platsens gropar framkom också
en 8 cm lång, hel och intakt, tunnackig bergartsyxa
(Manneke 1960).
Ett annat material som avsiktligt kan ha fragmenterats i dessa sammanhang är keramikkärl.
Inte ett enda helt kärl har kunnat sättas ihop av de
skärvor som påträffats deponerade i gropar, även
om ibland relativt stora delar kunnat fogas samman. I en grop från Ardags påträffades ca 450 keramikskärvor utifrån vilka relativt stora delar av två
olika trattbägare kunde sättas ihop, men inget av
kärlen var helt komplett. Även skärvor från ytterligare två kärl kunde dessutom identifieras (Åhlén
1972). Ett annat exempel är en grop i Gräne som
innehöll ett 80-tal keramikskärvor från minst fem
olika kärl, av vilka fyra varit ornerade (Manneke
1960). Ett återkommande mönster vad gäller deponerandet av keramik i gropar är alltså att skärvor från flera ofullständiga kärl påträffats i en och
samma anläggning. Kärlens ofullständighet visar
inte bara på hur viktig fragmenteringen var som
handling i dessa sammanhang. Den belyser också

att det sannolikt inte var vad kärlen en gång innehållit som var det primära, utan snarare keramiken
i sig som ett laddat och meningsbärande material.
Detta är ett handlingsförfarande som går igen
även inom tidigneolitisk trattbägarkultur i andra
områden där nedläggelser gjorts i gropar. I en anläggning i Fågelbacken i Västmanland, där tingen
tolkades som avsiktligt deponerade, påträffades
t.ex. en malsten, en fragmentarisk yxa och keramik
från minst 30 olika kärl, de flesta rikligt ornerade
(Hallgren 2008:101ff). Även Östra Vrå kan återigen
nämnas, då en del av de mal- och slipstenar vilka
deponerats i dessa gropar var just fragmenterade.
Stenarna täckte också en närliggande liten grop
på platsen, 0,35 m stor och 0,15 m djup, vilken intressant nog innehöll förutom flera koncentrationer
av keramikskärvor också en fragmenterad lerskiva
(Kihlstedt 2006).
Möjligen gäller detta även keramikkärl i andra
sammanhang på Gotland. Inget helt eller fullständigt kärl har påträffats i fyndförande lager på stränder, ute på uddar eller i grottor (se t.ex. Schnittger
& Rydh 1940; Lundberg 1951; Österholm 1989,
1990). Gällande öns två våtmarksfunna trattbägare
(fig. 5.16) verkar det dock inte omöjligt att i alla
fall ett av kärlen, det som påträffats vid Stora Myre,
kan ha ställts ner helt. Detta kärl ska ha påträffats stående på bottnen och ska ha gått sönder vid
upptagandet. Att det är långt ifrån skärvor från ett
helt kärl som sedan finns dokumenterade väcker
ändå funderingar kring om kärlet verkligen var
helt. I närheten av kärlet påträffades dock utvalda

Figur 5.16. I Martebo myr påträffade våtmarksnedläggelser. Till vänster: Stora Myre, Martebo sn (RAÄ 89). Vid torvtäkt 1912 hittades ett
helt och oskadat keramikkärl stående på dybotten under torven på ca 1 m djup. Kärlet fragmenterades i samband med upphittandet och
upptagandet. Det största fragmentet är 22,8 x 18,3 cm stort. Halsen är ca 15 cm hög. Ett stycke därifrån på samma djup hittades ett antal
djurben (delar av en tämligen gammal hund). SHM 16214. ATA. Till höger: Lokrume utgård, Lokrume sn (RAÄ 104). Keramikskärvor framkom
vid torvtäkt 1925 på 0,7 m djup i Yxne träsk (del av Rollums träsk). Det största fragmentet, sammansatt av 6 bitar, är 15 x 8 cm stort. I
samband med keramiken iakttogs en anordning av stockvirke bestående av enstaka mycket förmultnade trästockar liggandes i ca NV-SÖ.
SHM 18335. ATA. Ur Nihlén 1927:60f.

175

Kapitel 5

ben från en hund, varför en möjlighet är att det
var hunden, snarare än kärlet, som i detta fall fragmenterades (Martebo 89:1; SHM 11783; Gotlands
allehanda 10/8 1912; Hedell 1919; Nihlén 1927).
Av det andra kärlet som hittades i Rollums träsk
ska dock endast tio fragment ha tillvaratagits, varav
fem kunde sättas samman (Lokrume 104:1; SHM
18335; Bergman 1927; Nihlén 1927). Detta talar
för att det kan ha varit ett ofullständigt kärl som
ursprungligen sänktes ner i myren, på samma sätt
som ofullständiga, fragmenterade kärl deponerades
i gropar på land.
Fragmentering genom sönderdelning verkar således ha varit en central handling i ritualiserade
sammanhang under tidigneolitikum. Sannolikt
belyser detta handlingsförfarande något av essensen med tidens ritualiserade nedläggelser. Som
Chapman (2000) argumenterat för kan avsiktlig
fragmentering ha flera orsaker där frigörandet av
inneboende krafter, att markera slutet på en sak
och början på något annat samt skapandet av
band och allianser kan vara några. I mångt och
mycket var det nog också detta som fragmenterandet under tidigneolitikum handlade om. När
ting slogs itu varefter båda delarna deponerades
förefaller fragmenterandet ha varit en aktiv handling för att avsluta något och påbörja något annat
alternativt för att frigöra i materialet inneboende
krafter. Kanske var sönderdelandet i sig en förutsättning för kommunikationen mellan olika världar. När ting däremot fragmenterats varpå endast
ofullständiga delar deponerats är det mer troligt
att det handlat om att skapa länkar och relationer av olika slag. Medan delar av ett ting genom
nedläggelserna knöts till andra världar kan andra
fragment från samma ting ha delats mellan två,
flera eller samtliga människor som deltagit. Härmed kan tydliga band ha skapats såväl människor
emellan som mellan människor och andra världar.
Sannolikt var tidpunkterna för ritualiserade nedläggelser tillfällen då relationer inom samhället
skapades och återskapades.
Intressant i detta sammanhang är att de ritualiserade nedläggelserna även omfattade något
helt nytt, som skarpt skiljer ritualiserade sent
mesolitiska kontexter från tidigneolitiska. De
tidigneolitiska inbegrep inte bara ett fragmenterande genom sönderdelning utan också genom
eld. Spår efter eldning är inte alltid närvarande,
men kan ändå identifieras som ett återkommande
inslag. I depån vid Djupbrunns var en av flint-
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yxorna eldskadad. De yxor som framkom in situ
återfanns dessutom liggande på askliknande lera
(Hogrän 31:1; SHM 20358). Ett återkommande
drag gällande de nedläggelser som gjorts i gropar är att groparna i sig uppges ha varit kraftigt
mörkfärgade, kraftigt kolfärgade alternativt fyllda med svart sand. Det finns uppgifter om inslag
av kol, om enstaka gropar med skörbrända stenar
och i flera fall inbegriper groparna även brända
ben (t.ex. Schönbeck 1958; Manneke 1960, 1961,
1997b; Althin-Modig 1967; Åhlén 1972; Österholm 1989). Både användandet av eld och fragmentering genom sönderdelning verkar således ha
ingått i de handlingar som kringgärdade tidens
ritualiserade nedläggelser. Tillsammans styrker
detta antagande att förstörelsen av ting var en
laddad och betydelsebärande handling. Sannolikt var det inte bara viktigt var nedläggelserna
gjordes, utan också hur de genomfördes, för att
kontakt med andra världar skulle kunna erhållas. Att använda eld kan precis som sönderdelning ha varit ett sätt att etablera kontakt mellan
olika världar. Det kan också ha handlat om att gå
från en situation till en annan, att avsluta något
och påbörja något annat och/eller att transformera något till något annat. Att eld kan ha begripliggjorts som en transformerande kraft under
just tidigneolitikum förefaller troligt med tanke
på de andra sammanhang i vilka elden användes,
sammanhang som även de var helt nya. Hit hör
handlingen att genom eld transformera skog till
betes- och/eller åkermark samt att genom eld
transformera lera och sten till keramik. Elden
transformerade även andra för perioden viktiga
material (jfr L. Larsson 2000). Med elden färgades t.ex. både flinta och ben vita. Att elden blev
viktigare när människorna tog till sig jordbruket,
keramikhantverket och även förde in stora mängder flinta, är i relation till detta föga förvånande.
Elden som element verkar ha blivit mer central
än den någonsin varit tidigare, något som kan ha
stärkts av eldens förmåga att transformera i en
starkt tudelad värld. Att även ett annat material
nu hade stark betydelse, ett material som också
transformerades genom eld, förstärkte säkerligen
detta synsätt ytterligare: nämligen djurens ben.
Att bränna och rituellt deponera inte bara ting,
utan också djur och människor, har lyfts fram
som en praktik vilken genomsyrade den tidigneolitiska trattbägarkulturen (Arthursson 2007;
jfr Koch 1998).
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5.3 Djur
Öbornas förhållningssätt till djuren verkar i övergången till tidigneolitikum ha förändrats på ett liknande sätt som förhållningssättet till tingen. Medan
de tidigare enkom förhållit sig till vilda djurarter
kom det i övergången till tidigneolitikum, kring
3900 f.Kr., att föras in inte bara nya material och
nya ting utan också nya djurarter. Att föra över djur
till Gotland var långtifrån något nytt. Detta gjordes
sannolikt redan i ett initialt skede. Bristen på större
landlevande djur då människorna först anlände bidrog till beslut där först hare och i ett senare skede
räv fördes över i syfte att etableras i vilt tillstånd (jfr
Ahlgren 2011; se kap. 4). I övergången till tidigneolitikum var det emellertid flera olika djurarter som
fördes över och dessutom var syftet ett delvis annat,
nämligen att hålla djuren tama. För första gången
skulle människorna komma att dela sin tillvaro inte
bara med vilda, utan också med tama djur. Införandet av flera nya typer av djur, liksom att det p.g.a.
den högre salthalten i havet fanns en riklig marin
fauna, skapade ett mer varierat djurliv än vad som
någonsin funnits tidigare. Denna variation kom,
liksom den ökade variationen av ting och material,
att nyttjas på olika sätt i identitetsskapande situationer. Samtidigt var djurbenen ett material som
fortsättningsvis, precis som under mesolitikums
sista århundraden, begripliggjordes som laddat och
meningsbärande. Hanterandet och deponerandet av
djurens ben tycks i flera avseenden ha styrts av övergripande regler och föreställningar.

Från det vilda till det tama
I övergången till neolitikum kom människorna på
Gotland, liksom i många andra områden västerut,
att ta till sig jordbruket. En förutsättning för detta
var dels kunskaper, dels att företeelser fördes över till
ön utifrån, företeelser som säd och djur. Det finns i
det idag kända materialet och genom de dateringar
som utförts inget stöd för Nihléns idé om att det
var lokalt förekommande arter som domesticerades
(jfr Nihlén 1927). De större landlevande djur som är
frekvent förekommande i öns mesolitiska material
är endast hare och räv (Lindqvist & Possnert 1997).
Först fr.o.m. tidigneolitikum, och då förhållandevis
plötsligt, blir helt nya arter ett återkommande inslag
i öns djurbensmaterial. Svin, får, get, nötkreatur och
även hund uppträder för första gången i de osteolo-

giska materialen. Dessa djurarter förekommer dessutom spritt över nästan samtliga delar av ön, både vid
kusten och i inlandet (Hedell 1919; Schönbäck 1958;
Lindqvist 1997a; Lindqvist & Possnert 1997). Att
säkert tidigneolitiska ben från tamdjur saknas inom
vissa trakter, som inom den allra nordöstligaste delen
av ön, kan ha källkritiska orsaker i bristen på känt,
analyserat och daterat material, vilket dock framtida
studier får utvisa. Det är inte alls omöjligt att tamdjur, så som Lindqvist (1997a) föreslagit, fördes över
vid ett och samma tillfälle i inledningen av tidigneolitikum. Det finns däremot inget som talar emot
att fler tamdjur kan ha förts till ön successivt under
periodens lopp. Det äldsta daterade tamdjursbenet är
ett fårben från Stora Förvar, vilket har tidfästs till
kring 3900 f.Kr. Det äldsta daterade nötbenet är från
3700 f.Kr. och det äldsta daterade svinbenet är från
ca 3550 f.Kr. Att alla arter fanns representerade redan
under TN I (ca 3900-3650 f.Kr.) indikeras emellertid av de enstaka ben av nötkreatur, får/get, svin och
hund som påträffats i det understa lagret i Stora Domerarve (Lindqvist & Possnert 1997; fig. 5.5).
Införandet av tamdjur förefaller ha varit ett i allra högsta grad medvetet och aktivt val från öbornas
sida och sannolikt kom tamdjurshållningen att bli
en del av livet på ön redan fr.o.m. övergången till tidigneolitikum. Att tidigneolitikum som period kan
associeras med att öborna tog till sig material utifrån
stöds alltså inte bara av tingen och den införda flintan, utan också av de djur som nu togs till ön. Detta
kom i sin tur att innebära att människorna för första
gången stod inför en situation där de levde med, och
behövde anpassa sina liv efter, både vilda och tama
djur. Precis som synen på bergarten förändrades med
införandet av flinta, är det sannolikt att också synen
på vilda djur i någon mån förändrades i relation till
de tama (jfr Morris 2000). Om inte annat är det troligt att dessa två grupper av djur nu kom att ställas
emot varandra. Det är således möjligt att det inte
bara bland tingen utan också bland djuren skapades
en dualism mellan det nya och det gamla, mellan
det utifrån kommande och det lokala, en skillnad
som för djurens del dessutom kan skildras i termer
av det tama mot det vilda.
Tamdjurshållningen kan också mycket väl ha
kommit att förändra öbornas förhållningssätt till
landskapet, med de öppnare betesmarker som bör
ha växt fram. Däremot verkar det inte ha påverkat
människornas sätt att leva, deras livsmönster, i så
hög grad som skulle kunna vara tänkbart och som
flera tidigare forskare också argumenterat för. Att
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öborna började hålla tamdjur verkar inte ha medfört
en genomgripande förändring av hur och var de levde, vistades och bodde. Tamdjuren verkar snarare ha
inkorporerats i öbornas redan väl etablerade tillvaro
med vistelser såväl utmed kusten som inåt land. Boskapen fick sannolikt beta ömsom på strandängar,
ömsom i skogen. Jakten på vilda djur och fisket fortsatte dessutom precis som tidigare (se kap. 5.1). De
arter som dominerar i det tidigneolitiska materialet
är, precis som i mesolitikums slutskede, grönlandssäl
samt torsk och sill. Även vikaresäl och tumlare samt
andra fiskarter förekommer och i mindre utsträckning också fågel, räv och hare (Lindqvist & Possnert
1997). Att inlandsarter, som vilda landlevande djur
och insjöfisk, är underrepresenterade har säkerligen
sin orsak i att nästintill alla platser med osteologiskt
analyserat och publicerat material kommer från lokaler belägna i kustzonen. Intressant är att den intensiva jakten på säl och tumlare, kompletterad med
ett havsfiske av torsk och sill, som etablerades i sent
senmesolitikum, fortsatte att bedrivas hela tidigneolitikum igenom utan att påverkas av att männi
skorna nu tog till sig jordbruket. Snarare kan de från
mesolitikums sista århundraden på nytt rikliga marina resurserna, och det intresse för djuren som detta
väckte, ha varit en bidragande orsak till att öborna
i övergången till tidigneolitikum valde att föra över
tamdjur. Dessa marina resurser gav en ekonomisk
trygghet, samtidigt som det förnyade intresset för
djuren av allt att döma fortsatte in i och genom hela
tidigneolitikum. Från denna period finns ett rikligt
djurbensmaterial, till skillnad från de stora delar av
mesolitikums senare hälft då djurbenen i hög grad
lyste med sin frånvaro. Enkom dessa rikliga mängder djurben och deras närvaro i en rad olika ritualiserade sammanhang talar för att djuren och djurens
ben var företeelser det sattes stort värde på.

Lokala förhållningssätt
I det tidigneolitiska materialet föreligger stora skillnader i djurbensmaterialet mellan olika lokaler och
trakter. Med tamdjur, en riklig förekomst av säl och
tumlare i havet samt med en god tillgång på havslevande fiskarter, verkar en grund för olika valmöjligheter ha skapats. Valmöjligheter som, inte minst
p.g.a. intresset för djuren, tycks ha blivit en integrerad del i de för perioden centrala identitetsskapande
processerna inom ön. Olika lokala förhållningssätt verkar ha utvecklats, vilka tycks ha tagit sig
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två olika uttryck. Å ena sidan verkar människorna
inom olika delar av ön, inom olika trakter, ha kommit att livnära sig på delvis skilda sätt, val som kan
ha varit relaterade till de olika sätt att förhålla sig
till landskapet som etablerats. Å andra sidan finns
möjligheten att människorna inom olika delar av ön
utvecklade något olika förhållningssätt till specifika
djurarter.
Avseende vilda djur är det tydligt att det dels
finns lokaler där grönlandssälen helt dominerar, dels
platser där fiskbenen är i klar majoritet. Därutöver
förekommer lokaler där mängden ben av säl och fisk
är förhållandevis jämförbar (Lindqvist & Possnert
1997). En bidragande orsak till att materialet skiljer
sig mellan olika lokaler tycks vara att fiskben företrädesvis hanterades och deponerades på stränderna,
medan människorna oftare hanterade och deponerade större marina djur något indraget från kusten
(se kap. 5.1). Samtidigt bör det under perioden ha
funnits bättre förutsättningar än tidigare att i högre grad försörja sig enbart invid kusten. Havsfisket
borde till viss del ha kunnat ersätta fisket i inlandets
sjöar och vattendrag och tamdjuren kan ha ersatt den
landbaserade jakten, om människorna så ville. Kanske är det också detta som ska sättas i samband med
den tendens till övergivande av inlandet som kunnat
konstateras inom den allra nordöstligaste delen av ön
samt delvis även inom södra Gotland. I dessa trakter,
där en stark anknytning till kusten verkar ha växt
fram redan under sent mesolitikum, kan havsfisket
och även jordbruket ha gjort det möjligt för människorna att än starkare uttrycka och befästa sitt
specifika förhållningssätt till landskapet. Medan det
osteologiska materialet från nordöst är begränsat, är
södra Gotland den trakt där de allra flesta lokaler
med rikliga mängder havslevande fiskarter påträffats. Endast en motsvarighet finns inom en annan
del av ön, nämligen i Fridtorp (Lindqvist & Possnert
1997:39). Att havsfisket just där bedrevs intensivt
kan ha att göra med att platsen i sig låg utmed en
kustzon som angränsade till ett vattenfattigt inland
omgivet av höga, karga hällmarksområden.
Intressant nog verkar inte den möjlighet som härmed skapades ha varit något människorna tog till
sig överallt. Utmed västkusten norr om Fridtorp, där
havsvikarna via vattendrag var förbundna med stora
sjöar och myrmarker inåt land saknas lokaler med
rikliga mängder och/eller en dominans av fiskben,
och så också utmed den norra märgelstensdalens
kuststräckor. Detta gäller trots att flera direkt vid
kusten belägna lokaler är kända, som Överstekvarn,
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Nasume, Mafrids och Medebys. I Medebys framkom
inga ben alls, men spår av sältran föreligger (Manneke 1997b) och i Mafrids var säl- och tamdjursbenen
fler än fiskbenen (Lindqvist & Possnert 1997:47).
Både i Överstekvarn och Nasume har förhållandevis
rikligt med djurben påträffats och märkbart är att
andelen säl och fisk är likartad genom samtliga lager
(Lindqvist & Possnert 1997:37). I dessa trakter där
kända lokaler är lika vanliga eller vanligare i inlandet än utmed kusten verkar inte havsfisket ha fått
alls samma betydelse. Till viss del beror sannolikt
detta på skilda förutsättningar men anknytningen
till landskapet kan också ha haft betydelse.
Intressant att nämna i detta sammanhang är
de tre δ13C-analyser som utförts på tidigneolitiska
personer begravda i Ansarvemegaliten. Deras värden ligger relativt nära varandra, indikerande att
de under sina sista år i livet livnärt sig på en liknande diet. Värdena föll kring -18,6 ‰, -19,3 ‰
och -19,3 ‰, men tyvärr saknas δ15N-värden (Lindqvist 1997a). Ben från marina däggdjur, daterade till
ca 3800 f.Kr., som påträffats på ön har visat sig ha
värdena -18,8, -17,8 och -17,2 ‰ (Lindqvist & Possnert 1997:36, 61; Norderäng 2010:6), samtidigt som
fiskben genomgående verkar ha mer marina värden
(Eriksson 2003; Fornander 2011a). Detta innebär
att en helt marin diet under tidigneolitikum på ön
torde ha gett ett värde kring -17,8 ‰ eller högre.
Landlevande djur ligger i regel lägre med värden
kring ca -20,5 och -21,1 ‰ (Lindqvist & Possnert
1997:54; Eriksson 2003:28), vilket placerar en helt
terrestrisk diet från ca -19,5 ‰ och lägre. Spannet
mellan marint och terrestriskt var således litet under
perioden, samtidigt som spannet mellan olika marina och säkerligen också mellan olika landlevande
arter var relativt stort, vilket torde utgöra ett källkritiskt problem. Ansarveindividernas värden pekar
ändå mot att de levt av en blandad kost bestående av
både terrestriska och marina inslag. I tidigare forskning har det hävdats att dessa värden inte kan förstås på annat sätt än att personerna i fråga till stor
del livnärde sig på husdjurskött, mjölk och sädesslag
(Lindqvist 1997a), något jag dock inte håller med
om. Efter att jordbruket införts kom dess produkter
säkerligen att ingå i kosten och tillgången till mat
från landlevande djur måste onekligen ha ökat väsentligt då de införda arterna var fler än de djurarter
som fanns innan. Frågan är också om svinen verkligen hölls tama hela perioden igenom eller om inte en
vild population kan ha kommit att etableras ganska
snart. Det går nämligen inte p.g.a. jordbrukets in-

troduktion att bortse från att även intag av insjöfisk,
landlevande vilda djur och vilt växande vegetabilier
ger terrestriska värden. Det är lätt att tolka isotopvärdena från neolitikum och framåt i termer av att
ställa jordbruk mot jakt och fiske, medan det som i
själva verket klargörs är en skillnad mellan mängden
mat från havet och mat från land samt insjöar. Ans
arveindividernas gentemot mesolitikum avvikande
värden kan bero på att intaget av landlevande djur
ökade, men de livnärde sig säkerligen också på en
stor mängd säl och möjligen tumlare. Att värdena
inte blivit mer marina kan istället ha sin orsak i att
de som levde i denna trakt inte i någon högre grad
livnärde sig av havslevande fisk. Fisk från havet är
nämligen det djur som ger de mest marina värdena.
Megalitgraven är också belägen inom den del av ön
där både kusten och inlandet verkar ha haft lika stor
betydelse för ekonomin och där kustbundna platser med en dominans av fiskben helt saknas. Det
är således möjligt att vissa skillnader i djurbensmaterialet faktiskt kan ha handlat om att människor
inom olika trakter livnärde sig på delvis olika kost.
Kanske är det också dylika ställningstaganden som
är orsaken till att såväl tumlare som fågel verkar ha
jagats i relativt stor utsträckning på vissa platser,
medan denna jakt på andra platser torde ha varit begränsad att döma av de enstaka ben som påträffats
(Lindqvist & Possnert 1997). De större valmöjligheter som fanns avseende ekonomi och mat kan ha lagt
grunden för en högre grad av specialisering när och
om öborna så ville. Djuren i egenskap av mat blev
därmed en integrerad del i identitetsskapande processer.
Att mängden ben från t.ex. tumlare och fågel
skiljer sig kraftigt mellan olika lokaler skulle emellertid även kunna ha en annan förklaring. Det verkar nämligen som om människor inom olika delar
av ön också kan ha utvecklat skilda förhållningssätt
till specifika djurarter. Jämförs Jakobs med Överstekvarn är fågelben med gotländska mått mätt rikligt förekommande i Jakobs, medan de helt saknas i
lagren vid Överstekvarn. För att finna fågelben behöver blicken istället vändas till Grottan. Detta specifika hanterande och deponerande av fågelben i just
Överstekvarnsområdet skulle således kunna vara
ett uttryck för en lokal praktik och lokala föreställningar. Flera djurarter har intressant nog påträffats
i Grottan för att helt saknas i lagren på platån och
sluttningarna nedanför. Dessutom är det intressant
att notera att fiskben (ca 700 st) är överrepresenterade i Grottan medan sälben (17 st) är underrepresen-
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terade i jämförelse med de nedanför liggande lagren
inom Överstekvarn. Trots att det av lagren utanför
att döma verkar som att människorna jagade säl i
minst lika hög grad som de fiskade, är det framför
allt fiskben som valts ut för att deponeras i Grottan. I
Stora Förvar är situationen den omvända, där sälben
snarare än fiskben verkar ha valts ut för deponering.
I parcell G7-8, som inkluderar det tidigneolitiska
materialet, har mer än 8000 sälben identifierats men
endast knappt 400 fiskben. Att förhållandet är motsatt till Grottan är intressant med tanke på att människorna inom den sydvästra delen av norra Gotland,
där Grottan var belägen, inte verkar ha anammat
havsfisket i någon högre utsträckning, något som
däremot är ett utmärkande drag för södra Gotland
där Stora Förvar återfinns. De urval som gjordes inför deponerandet inom särskilda kontexter, som väl
avgränsade rum, grundades således sannolikt på den
egna gruppens särskilda förhållningssätt till specifika djurarter, förhållningssätt som inverkade på hur
just dessa djurs ben hanterades och deponerades.
Detta finns det belägg för inom trattbägarkulturen även utanför ön. Det kanske tydligaste exemplet kan hämtas från Fågelbacken i Västmanland. I
materialet därifrån har 56 brända tandfragment från
bovid/cervid identifierats, vilka tros härröra från
nötkreatur, och inte mindre än 49 stycken av dem
påträffades i anläggningar som också inkluderade
människoben. Tolkningen har framförts att dessa
tänder skulle ha kunnat vara ornament, vilka bränts
tillsammans med de döda (Hallgren 2008:104).
Oavsett om detta är riktigt eller ej visar dessa tänder att ett specifikt urval gjordes inför de ritualiserade nedläggelserna på platsen, ett urval som i sin
tur belyser att de människor som nyttjade platsen
hade ett alldeles särskilt förhållningssätt till en och
samma djurart (jfr Gill 2003:103). Det är inte omöjligt att samma förhållningssätt kan ha funnits inom
vissa grupper även på Gotland. Obrända nöttänder
är t.ex. omtalade från materialet i Mölner och två
obrända nöttänder finns omnämnda från vad som
tolkats som en härdgrop i Simunde (Schönbäck
1958; Claréus 1980; Lindqvist 1997a). Noggrannare
bedömningar av arter och kroppsdelar från säkert
tidigneolitiska kontexter skulle dock behövas för att
kunna fördjupa sig i detta för Gotlands del.
Överlag verkar det dock som att djuren på olika
plan, både i termer av verksamheter, försörjning och
föreställningar, blev en integrerad del i identitetsskapande processer och inom olika delar av ön verkar människorna ha etablerat delvis skilda sätt att
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se på, nyttja och förhålla sig till olika djur. Djuren
förefaller ha blivit en del av den förstärkning och
cementering av olika gruppidentiteter som nu ägde
rum. Det förefaller med tanke på detta inte alls som
otroligt att olika sociala grupper, för att särskilja sig
från varandra, också associerade sig själva symboliskt med olika djur. Totemism är en tankestruktur
där skillnaden mellan olika djur avseende t.ex. deras
beteende eller egenskaper, nyttjas som metaforer för
skillnader mellan olika grupper av människor. Olika
grupper associerar sig således symboliskt, eller ser sig
kanske t.o.m. som besläktade med, en viss art (LéviStrauss 1987; Jennbert 2002; Gill 2003:148ff). Det
är överlag inte ovanligt att djur varit en integrerad
del av människors föreställningsvärld och vanligt är
att människor och djur betraktats som besläktade
med gemensamma anor (t.ex. Hjelms 1998; Morris
1998, 2000; Jennbert 2002:116f, 2011). Att det efter
införandet av flera nya typer av djur till ön fanns en
större variation av arter, vilka dessutom skiljde sig
markant från varandra, torde onekligen ha förbättrat
förutsättningarna för att med hjälp av djur definiera
relationer och förhållanden människor emellan, om
de så ville.

Övergripande regler och föreställningar
Hur människorna förhöll sig till djuren och hur
deras ben hanterades och deponerades verkar dock
inte bara ha påverkats av varierande förutsättningar, sociala relationer och skilda förhållningssätt till
omgivningen, utan också av gemensamma övergripande regler och föreställningar. Det finns nämligen markanta skillnader i djurbensmaterialet mellan olika lokaler som inte låter sig förklaras med att
olika grupper eller att människor inom olika trakter
utvecklade egna förhållningssätt. Det finns skillnader som går igen inom olika delar av ön, inom t.ex.
både områden med stark kustanknytning och de där
inlandet verkar ha varit viktigare. Hit hör skillnaden mellan platser där de tama djuren dominerar
det osteologiska materialet (det övre lagret i Mafrids, Barshalder, Suderkvie), platser där vilda djurarter är i majoritet (Stora Förvar, Grottan, Simunde,
båda lagren i Stora Domerarve, de undre lagren i
Ajvide och Gumbalde) samt platser där tamdjursben helt saknas (Överstekvarn, Fridtorp, Nasume,
Jakobs, Medebys, det undre lagret i Mafrids) (se kap.
5.1). Dessa skillnader har kunnat fastställas utifrån
lokaler vid kusten, men kan mycket väl ha funnits
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även i det inre av ön. Gällande många platser, varav
de flesta ligger i inlandet, saknas dessvärre känt osteologiskt material och/eller bedömningar av de ben
som föreligger. Inte bara återkommande skillnader
i djurbensmaterialet utan också vissa likheter binder dessutom öns olika delar samman. Orsaken till
detta bör således sökas i mer övergripande regler och
föreställningar.
Djuren som fenomen förefaller ha varit lika laddade och betydelsebärande som ting och de verkar
ha haft en central betydelse inom samhället. Benen
i sig sågs förmodligen som laddade och meningsbärande material, vilket är ett synsätt som kan härledas tillbaka till mesolitikums sista århundraden.
Att djurben är ett återkommande inslag i ritualiserade sammanhang styrker detta. Djurben har t.ex.
hittats i megalitgraven i Ansarve, i grottorna och
även i såväl myrmark som i nedläggelser i gropar.
I de rituella kontexter där djurbenen inte bara bestämts till art utan också till kroppsdel är det dessutom intressant att se att specifika delar av djuren
verkar ha valts ut. Både bland de djurben som påträffats i myrmark och bland djurbenen i Ansarvemegaliten är det framför allt kraniefragment, tänder
och rörben som påträffats (Hedell 1919; Wallin &
Martinsson 1992). En källkritisk aspekt är dock att
sekundärbegravningar skett i megalitgraven, varför
dateringen av djurbenen är osäker. Materialet indikerar dock, liksom hundbenen i Martebo myr, att
just dessa delar av djuren tillskrevs ett alldeles särskilt värde vilket gällde oavsett vilken art det rörde
sig om och oavsett om djuren varit vilda eller tama.
Överlag verkar särskilda regler och föreställningar
ha kringgärdat såväl hanterandet som deponerandet
av de döda djurens ben.
En möjlighet är förvisso att det inte primärt var
djurens ben, utan djurens liv, som offrades i dessa
sammanhang (jfr Arthursson 2007), något som
också har ett visst stöd i det gotländska materialet. Invid den potentiellt hela trattbägare som sänkts
ner i Martebo myr påträffades nämligen ben av en
hund med skador på pannbenet (Hedell 1919), vilket mycket väl kan vara ett resultat av att den blivit
ihjälslagen. Detta är dock det enda kända exemplet
i sitt slag från hela perioden över hela ön. Troligen
var det betydligt vanligare att ben efter djur som
redan avlivats eller dött av andra skäl var de som
nyttjades. Om hunden i Martebo myr slagits ihjäl
för att offras eller inte är dessutom osäkert, då denna
nedläggelse inte primärt verkar ha handlat om att
offra ett djurs liv. Det är nämligen inte en hel, död

hund som sänkts ner i myren, utan endast enstaka
till synes utvalda ben som två kraniefragment samt
delar från den vänstra sidan av djurets kropp i form
av en del av vänster käke med tre kvarsittande tänder samt två delar av vänster lårben (Hedell 1919).
Benen som material verkar ha varit det centrala och
i detta handlingsförfarande skymtar två delar av den
tidigneolitiska föreställningsvärlden. Å ena sidan
märks behovet av fragmentering i samband med ritualiserade nedläggelser. Att djur på liknande sätt
kan ha sönderdelats även i andra sammanhang är
troligt, något inte minst fragmenterandet med eld
belyser. Inslag av eld och eldpåverkade ting förekommer i tidens ritualiserade nedläggelser, men det
som vanligen eldpåverkats eller bränts är just ben.
Enbart brända alternativt både brända och obrända ben är kända från flera tidigneolitiska kontexter
på ön, framför allt från nedläggelser i gropar men
också från t.ex. megalitgraven i Ansarve (Schönbäck
1958; Manneke 1960, 1961; Åhlén 1972; Wallin
& Martinsson 1992). Även kontrasten mellan det
brända och det obrända verkar således ha varit en för
de tidigneolitiska öborna viktig dikotomi. Samma
övergripande regler och föreställningar som gällde
ting verkar alltså ha omfattat hanterandet och deponerandet av djurben i samband med ritualiserade
nedläggelser. Å andra sidan märks den återkommande tendensen att ställa material och företeelser
mot varandra, genom att ben endast från hundens
ena sida valts ut för deponering. Inte bara ett polariserande mellan t.ex. bygd och obygd, mellan ornerad
och oornerad keramik samt mellan bränt och obränt
skedde, utan troligen även mellan höger och vänster.
Sannolikt gjordes också en polarisering mellan
det tama och det vilda. Detta innebar dock inte att
de vilda, lokalt förekommande djuren inte längre
värdesattes, lika lite som den lokala bergarten och
lokala material upphörde att vara meningsbärande.
Även ben från vilda djur integrerades i allra högsta
grad i ritualiserade handlingar av olika slag. Vilda
djurarter dominerar t.ex. bland de ben som deponerats i grottorna, där sälben respektive fiskben är
vanligast, även om också ben från räv, hare, tumlare
och fågel deponerats (Lindqvist & Possnert 1997).
Ansarvemegaliten är också en kontext som belyser detta, där det bland de många människobenen
i kammaren även identifierats ben av säl och fisk.
Även om dateringen av benen är osäker, är förekomsten av falanger vanlig inuti megalitgravar och de
har knutits till de skinn de döda lagts på eller svepts
i (Sjögren 2003:134f). Just falanger av säl hör också
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till det som påträffats i Ansarvemegaliten (Wallin &
Martinsson 1992), vilket talar åtminstone för möjligheten att de döda sveptes i eller placerades på just
sälskinn. Sannolikt hade sälen och även andra vilda
djur en stor betydelse för öborna under tidigneolitikum.
På vissa platser är det däremot enbart tama djur
eller fler ben från tama djur än från vilda som deponerats. Precis som de vilda djuren inkluderades
alltså tamdjur i olika religiöst eller rituellt präglade
kontexter. Möjligen gjordes även en viss åtskillnad
mellan olika typer av tama djur. I alla osteologiskt
genomgångna och publicerade material med tamdjursben, undantaget de där benen endast påträffats
ytligt, finns antingen alla tamdjursarter representerade eller också är det endast ben från hund och/
eller svin som föreligger. Till sistnämnda sammanhang hör de understa lagren i Ajvide med enkom
svin- och hundben, den ritualiserade nedläggelsen
av hundben i Martebo myr samt även Ansarvemegaliten i vilken falanger av hund och ett rörbensfragment av svin är de enda representanter för tamdjur
som föreligger (Hedell 1919; Wallin & Martinsson
1992; Lindqvist & Possnert 1997). Intressant avseende megalitgraven är att falanger av hund, vid sidan
av säl, identifierats (Wallin & Martinsson 1992) och
att de döda således även kan ha lagts på eller svepts
in i hundskinn. Att hunden kan ha fått en särskild
betydelse kan möjligen härledas till dess roll som
stående nära människan, troligen behjälplig både
som fårhund och jakthund. Svinets annorlunda roll
kan även den ha med en mer ambivalent position
att göra, då det är vanligt förekommande att tama
svin rymmer och bildar vilda populationer. Om så
skedde kan svinen ha begripliggjorts som ett både
tamt och vilt eller åtminstone gränsöverskridande
djur. Hunden och svinet kan i någon mån båda ha
betraktats som gränsöverskridande, vilket i ett samhälle som lade stor vikt vid gränser och gränsdragningar kan ha gett dem en särskild roll.
Överlag tycks emellertid den skarpaste gränsen
ha dragits mellan alla tama djur som en grupp i
relation till öns vilda arter. Jämförs de vilda djurarternas ben med de tama djurens ben framträder
nämligen en markant skillnad. Såväl tama som vilda
djur verkar ha haft en given plats i många av tidens
ritualiserade sammanhang. Vilda djurarter inkluderades alltså i ritualiserade sammanhang och ibland
dominerar de t.o.m. i dessa, som i grottorna. Däremot finns en stor skillnad mellan vilda och tama
djur om andra typer av kontexter studeras. Ben från
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vilda djur återfinns t.ex. både i Grottan och i de utanför liggande lagren i Överstekvarn, de återfinns
både i Ajvide och i Jakobs. Detta gäller emellertid
anmärkningsvärt nog inte de tama djurarternas ben,
vilka alltså tycks ha varit förbundna med betydligt
striktare regler. Dessa regleringar har resulterat i att
det finns flera kontexter och/eller platser med vilda
djurarters ben, där tamdjursben helt saknas. Fastän
det står klart att dåtidens människor hade tamdjur
av olika slag, saknas alltså tamdjursben på flera av
de platser som utnyttjades under perioden. Det rör
sig framför allt om kontexter med fyndförande lager,
inte sällan även med härdar och/eller stolphål, som
sammantaget ger ett mer vardagligt intryck och där
grupperingar av gropar saknas. Jag är övertygad om
att de människor som vistades och lämnade spår efter sig på dessa platser även de höll tamdjur. Tamdjur kan ha skötts om på dessa platser och de kan
både ha slaktats och/eller konsumerats där. Däremot
tycks särskilda regler ha styrt den efterföljande hanteringen och deponeringen av de döda djurens ben.
Det tycks inte ha varit tillåtet eller accepterat att deponera de kvarvarande benen var som helst. Detta är
särskilt tydligt i Överstekvarn där de tama djurens
ben förefaller ha samlats ihop för att uteslutande
deponeras i Grottan. Särskilda regler och föreställningar tycks alltså ha styrt själva deponerandet av de
tama djurens ben och en strikt åtskillnad måste ha
gjorts mellan tama och vilda djur.
Tamdjursbenen uppträder i hög grad i samma
miljöer som keramiken och ofta förekommer också dessa två typer av material tillsammans. Det är
således i gränszoner och inom väl avgränsade rum
som inte bara keramik, utan också tamdjursben,
återfinns. De har hittats deponerade i grottor och
det är t.o.m. i grottorna som de hitintills största
mängderna tidigneolitiska tamdjursben har hittats.
De verkar ha deponerats på klintplatåer, som i Hoburgen, samt nere i våtmarker, till vilka hundbenen
i Martebo myr hör. De har hittats på av våtmarker
skapade öar som i Simunde. De har framkommit
på utstickande uddar vid havet som i Mafrids, Stora
Domerarve och Barshalder, men också inne i vikar
som i Suderkvie samt i inlandet som i Mölner, men
då i gränszoner där de haft en stark koppling till
nedläggelser i gropar. Det verkar således finnas en
särskild koppling mellan tamdjursbenen och grupperingar av gropar.
Att platser där nedläggelser gjordes i gropar kan
ha varit en av de kontexter där det var tillåtet och
accepterat att deponera de tama djurens ben styrks
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även av jämförelsematerial utanför ön. I Fågelbacken i Västmanland där groparna framför allt visat
sig innehålla människoben kunde t.ex. en skillnad
mellan tama och vilda djurarters ben noteras. I groparna med människoben dominerade ben från tama
arter, om nu bedömningen är riktig att det stora
antalet tandfragment som hittats härrör från nötkreatur. Därutöver identifierades bland materialet i
dessa gropar också ett eventuellt svinben samt begränsade mängder ben av fågel, igelkott samt fisk.
Djurbensmaterialet från groparna stod i sin tur i
kontrast till lagren utanför de ritualiserade kontexterna. Dessa lager dominerades nämligen helt
av marina arter som säl, fisk och utter (Hallgren
2008). Precis som i fallet med Grottan har alltså ett
särskilt urval gjorts inför deponerandet i groparna.
Flera material indikerar att förhållandena kan ha
varit likartade på Gotland. I Simunde omnämns
t.ex. en majoritet av sälben från lagren, medan det
bland platsens gropar finns dels en härdgrop med
obrända nöttänder, dels en svart grop med en stor
mängd obrända ben, främst säl, samt ett bränt ben.
I relation till detta kan nämnas att bevaringsförhållandena på platsen var goda med inte bara obrända
ben, utan också en stor mängd benföremål (Schönbäck 1958; Claréus 1980). En liknande bild ger det
undre lagret i Stora Domerarve som till sin karaktär
påminner mycket om andra platser med lager som
inkluderar enbart vilda djurarters ben och där keramik saknas, bara det att såväl enstaka tamdjursben
som svarta gropar har påträffats (Österholm 1989;
Lindqvist & Possnert 1997). Tamdjursbenen på
platsen skulle således kunna ha sin förklaring i att
de ursprungligen deponerades i just dessa gropar.
Att tama djurarters ben skulle hanteras och deponeras på särskilda sätt, samtidigt som dessa regleringar inte gällde de vilda djurens ben, talar för att
en fundamental skillnad gjordes dessa två grupper
emellan. De djur som fördes över till ön i övergången till tidigneolitikum kan ha kommit att betraktas
på ett annat sätt än de vilda djur som funnits där
sedan tidigare. En möjlighet är att öborna hade uppfattningen att de tama djuren lät sig kontrolleras av
människor alternativt att människorna givits rätten
att kontrollera vissa djur. Det är möjligt att de för
att behålla denna kontroll ansåg att de tama djurens ben var tvungna att hanteras och deponeras på
särskilda sätt för att förhållandet och maktbalansen
mellan människor och djur skulle upprätthållas (jfr
kap. 4; Morris 2000).
I relation till detta är det intressant att notera att

det på de platser där tamdjursben helt saknas i de
djupare lagren ofta finns en förekomst av tamdjursben i ploglagren och strax därunder. Ben från nötkreatur, hund och svin har identifierats i ytliga lager
både i Nasume och Jakobs, medan ben från nötkreatur, svin och får/get finns i Överstekvarn (Lindqvist & Possnert 1997). Möjligen är dessa ben, eller
åtminstone en del av dem, tidigneolitiska. Om så
skulle vara fallet indikerar det att den strikta åtskillnaden mellan tama och vilda djur började luckras
upp mot slutet av tidigneolitikum. De tama djuren
hade kanske alltmer kommit att bli en självklar del
av vardagen och minnet av den tid då endast vilda
djur funnits på ön föll troligen alltmer i glömska. En
annan möjlighet är att dessa ben är från senare tidsperioder, vilka avsatts eller blandats in i just dessa
ytliga lager. Att människor i mer eller mindre hög
utsträckning fortsatte vistas i trakten kring Jakobs/
Ajvide, Nasume och även kring Grottan/Överstekvarn in i mellanneolitikum finns det olika former
av belägg för, bl.a. genom fynd och dateringar (t.ex.
Lindqvist & Possnert 1997). Om tamdjursbenen
istället är från tidigt mellanneolitikum är de snarast
att tolka som ett tecken på att stora förändringar
avseende synen på djuren och deras ben, på det tama
och det vilda, stod för dörren i övergången till mellanneolitikum.

5.4 De döda
Från större delen av tidigneolitikum saknas säkra
gravar på Gotland. De två megalitgravarna hör till
periodens allra sista skede och har påträffats inom
ett begränsat område av ön, i Toftaområdet (Lithberg 1914; Bägerfeldt 1992; Lindqvist 1997a). Hur
människorna inom andra områden på ön och hur de
dessförinnan begravde eller tog hand om de döda är
därför okänt. Indikationer finns dock i det sent mesolitiska materialet att det på nytt väckta intresset
för ben som material, och då särskilt för hur djurens
ben skulle hanteras och deponeras, även inkluderade ben från människor. Ett kraniefragment från
Stora Förvar har nämligen daterats till slutskedet av
mesolitikum (Lindqvist & Possnert 1999). I samband med att grottan åter aktiverades under mesolitikums sista århundraden började människorna
således inte bara deponera ting och djurben, utan
de återupptog också deponerandet av människoben.
Det daterade människobenet är dock det enda som
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påträffades i parcell G7 och huruvida andra människoben från grottan kan vara från denna tid eller
från tidigneolitikum är i dagsläget oklart. Detta är
en situation som även gäller öns tidigneolitiska material i stort. Från några platser finns uppgifter om
påträffade människoben, men dateringen av dem är
i samtliga fall oklar. Att platserna ofta använts under lång tid, samtidigt som gravar från andra tidsperioder är vanligt förekommande, skapar ytterligare
osäkerhet kring dessa påträffade spridda människobens datering (se kap. 5.1). Det är dock inte omöjligt
att människoben hanterats och deponerats på olika
tidigneolitiska platser på samma sätt som kunnat
påvisas i t.ex. östra Mellansverige (se t.ex. Hallgren
2008). Detta är dock något som framtida forskning
får klargöra. Att det fokus på djurben som inleddes
i sent mesolitikum fortsatte genom tidigneolitikum
är dock en klar indikation på att detta fokus även
kan ha omfattat människoben.

Hanterandet och deponerandet av
människoben
Källmaterialet från Gotlands tidigneolitikum är
vad gäller människoben dessvärre begränsat. Antingen finns en osäkerhet kring dateringen eller
också är både osteologiska bedömningar och dateringar något som saknas. I dagsläget finns inte
ett enda människoben som med säkerhet kunnat
tidfästas till tidigneolitikum utanför Ansarvemegaliten (se kap. 5.1). Förutom spridda fynd av människoben som skulle kunna vara från perioden är
det framför allt en typ av kontext som utmärker sig
och där sannolikheten att benen både är från människor och från tidigneolitikum förefaller vara stor.
Det gäller de platser som karaktäriseras av nedgrävningar i form av gropar och där det dessutom
påträffats nedlagda framför allt brända men också
obrända ben. Både materialet och anläggningarna
har som nämnts en motsvarighet i Fågelbacken i
Västmanland. Inom framför allt tre rumsligt avgränsade grupper med 5-6 anläggningar vardera
placerade utmed den dåtida stranden har i Fågelbacken fynd av brända människoben påträffats.
De sammanlagt 21 anläggningarna utgjordes av
stolphål, bengropar och brandgropar. Benmaterialet från anläggningarna visade sig framför allt
härröra från människor, motsvarande minst 20-22
individer, tonåringar eller äldre. De allra flesta an-
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läggningarna innehöll förutom brända ben också
trattbägarkeramik och stenföremål (Hallgren
2008:101ff).
Likheten med fynd- och anläggningssituationen inom flera tidigneolitiska lokaler på Gotland
är slående, varför det är högst sannolikt att dessa
motsvarar liknande platser för hanterande och deponerande av människoben. Framför allt gäller
detta de lokaler där lämningarna karaktäriseras av
grupperingar av gropar med eller utan fynd och
där de fyndförande anläggningarna ofta inkluderar
just keramik från flera kärl, stenföremål och brända, samt i något fall obrända, ben. Inslag av sot och
kol är vanligt och att det här skulle kunna röra sig
om det som Hallgren definierat som brandgropar
förefaller högst troligt. I Suderkvie grupperar sig
nedgrävningarna även i två grupper med 4-6 anläggningar vardera (Manneke 1961), vilket också
påminner om situationen i Fågelbacken. Det osteologiska materialet från tidigneolitiska kontexter
i Suderkvie, Mölner, Ardags och Gräne skulle således kunna inkludera, eller t.o.m. domineras av,
människoben. Denna möjlighet styrks av uppgifterna från Suderkvie om påträffade människoben
(Manneke 1961), samtidigt som de brända benen i
även tidigneolitiska kontexter i såväl Mölner som
Ardags har antagits härröra ifrån de järnåldersgravar som överlagrar stenålderslämningarna (AlthinModig 1967; Åhlén 1972). Tydligast är kanske
bilden i Gräne där yngre överlagrande gravar helt
saknas och brända ben ändå förekommer, tillsammans med ett omsorgsfullt nedläggande av ting
på olika nivåer. De som utförde undersökningen
poängterade som redan nämnts, grundat på dessa
faktorer, att det inte gick att bortse ifrån att groparna på platsen kunde vara lämningarna efter ett
brandgravfält (Manneke 1960).
Att p.g.a. närvaron av eventuella människoben
definiera dessa platser som gravfält, eller att skildra
dem som kollektiva begravningsplatser (se Hallgren
2008), ställer jag mig däremot tveksam till. Detta
beror för det första på att det förekommer platser
med liknande ansamlingar av just gropar, men
utan att ben påträffats. Hit hör de många groparna
i Medebys där också ett stenskott stolphål urskildes, vilket även det påminner om situationen i Fågelbacken. Groparna i Medebys var också fyllda av
svart sand och i några fall brända stenar (Manneke
1997b). Hit hör också groparna i Rosarve samt ett
urval av dem i Suderkvie (Manneke 1961; Manneke
& Wennersten 1999). En annan parallell är flint-
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yxdepån i Kopparsvik (Hallström 1976; Englund
2003). Ben verkar inte vara det material som alltid
lades ner i dessa anläggningar. Ibland förefaller det
som deponerades inte alls ha bevarats och i de fall
materialen bevarats tycks ting av olika slag ha varit
lika viktiga som ben. Dessutom kan nämnas att även
om ben förekommer behöver de inte alltid härröra
från människa. I det undre lagret i Stora Domerarve
har t.ex., trots ett omfattande analyserat benmaterial
och förekomsten av svarta gropar inga människoben
identifierats (Lindqvist & Possnert 1997).
Den andra orsaken som ligger till grund för ett
ifrågasättande av dessa lokaler som begravningsplatser är att hanterandet och deponerandet av benen
följer samma mönster som för tingen. Eld verkar
ha varit ett viktigt inslag i hanterandet, vilket de
brända benen visar. Tack vare detta har också benen
bevarats även på platser med sämre bevaringsförhållanden. Att alla ben inte brändes indikeras dock av
materialet från flera platser, som Suderkvie, Simunde
och även sannolikt Mölner (Schönbäck 1958; Manneke 1961; Althin-Modig 1967). Kontrasten mellan
bränt och obränt verkar ha varit lika central för ting
som för djurben, och potentiellt även människoben.
Dessutom verkar djur och även de människor vars
ben sannolikt deponerades i dessa kontexter ha blivit föremål för ett fragmenterande genom sönderdelning. Ingen grop innehåller tillräckligt mycket
ben för att inbegripa alla rester efter ett djur eller
en död person. I det gotländska materialet är benen ofta fåtaliga, det rör sig om några enstaka ben
upp till några dussin, och endast i något fall om så
många som drygt 300 (t.ex. Manneke 1960, 1961;
Althin-Modig 1967; Åhlén 1972). Dessutom har det
i Fågelbacken konstaterats att benen verkar ha varit sorterade samt att det förefaller ha varit vanligt
att människoben från flera olika individer lagts ner
i en och samma anläggning. I inte mindre än fem
av anläggningarna kunde det konstateras att de påträffade människobenen härrörande från minst två
olika personer (Hallgren 2008:101). Detta påminner
om hanterandet av keramiken, där ofta ofullständiga
delar av minst två kärl deponerats. Ett annat exempel är groparna i Östra Vrå, där både brända och
obrända människoben hittades. Det rörde sig även
här om ett urval ben, i detta fall från barn i åldersintervallet 1-7 år. Hur många individer det kan ha
rört sig om är emellertid oklart. Benen gav också
ett sorterat intryck. Främst kraniefragment och en
del rörben framkom i den ena gropen, medan den
andra innehöll skalltaksfragment och tänder, både

brända och obrända (Kihlstedt 2006). Noterbart är
att exakt samma kroppsdelar i detta fall valts ut gällande människorna, som gällande de djurben vilka
deponerats i Ansarvemegaliten respektive sänkts
ner i Martebo myr. Liknande övergripande föreställningar om kroppen verkar således ha styrt hanterandet och deponerandet av både människor och djur.
Sammantaget indikerar detta att människoben
haft samma betydelse som djurben, keramik och
stenföremål i dessa kontexter. Om flintyxor i stora
mängder deponerade i gropar med inslag av eld och
sönderdelning ska förstås som ritualiserade nedläggelser, varför ska då inte gropar med keramik, stenföremål och brända ben göra det? Det mest rimliga
är därför att dessa platser inte alls ska förstås som
begravningsplatser, utan som platser där ritualiserade nedläggelser utfördes. Det vi här har att göra
med är inte gravar, utan nedläggelser av ting och av
utvalda ben från både djur och människor, där inslag av sönderdelning och/eller eldning varit viktiga
element. Det som skedde på dessa platser var inte
begravningar av döda utan ett sekundärt hanterande
av människoben, där det var benen som material,
och som representanter för de döda, som stod i fokus. Benen i sig var de som tillskrevs särskilda värden, jämförbara med ting och djurben vilka deponerades rituellt. Som Hallgren har understrukit verkar
offerritualer ”ha präglat många delar av livet och
döden under tidigneolitikum” (Hallgren 2008:91).
Precis som under tidigt mesolitikum ingick nu sannolikt återigen de döda i ritualiserade praktiker,
vilka tycks ha syftat till att reglera förhållandena
såväl människor emellan som mellan människor och
andra världar.

Megalitgravarna i Tofta
I sent tidigneolitikum verkar dock en förskjutning
ha varit på gång. Att öborna nu valde att resa två
megalitgravar är ett uttryck för att synen på de döda
börjat förändras. Med dessa gravmonument hamnade de döda i sig på ett helt annat sätt i fokus.
Detta kan vara ett uttryck för att de döda började
ha en betydligt mer central roll i människornas föreställningsvärld. Megalitgravarna var dock ingen
plats vigd särskilt för ritualiserade nedläggelser eller
praktiker, varken i samband med att de döda deponerades eller därefter, utan bör först och främst
ses som begravningsplatser, som gravar. Tre brända
ben liksom en mindre mängd noga utvalda obrända
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Figur 5.17. Ansarvemegaliten. Överst till vänster: kammarens mittblock så som de ser ut idag. Foto förf. Till höger: planritning av
graven. Sten- och blockpackningens utbredning framgår av de sneda strecken. Ur Bägerfeldt 1992:14. Nederst till vänster: skiss
av den ornerade sandstenen. 20,5 x 7,5 x 5,2 cm stor. Den framkom liggandes med den ornerade sidan nedåt omedelbart norr
om kantkedjans norra kortsida. Sandstenen är av samma typ som den vilken påträffades i kallmuren till kantkedjan. Ur Bägerfeldt
1992:18, 21.

djurben har förvisso påträffats i kammaren i Ans
arve, förutom de stora mängderna obrända människoben (Wallin & Martinsson 1992). De många
obrända benen tyder dock på att det som huvudsakligen återfinns här är spår efter fullständiga, av eld
opåverkade, döda kroppar. Att en del små skelettdelar som tåben är underrepresenterade från 1912 års
grävning kan vara en fråga om undersökningsmetodik, men skulle också kunna handla om hur lång
tid som förlöpt mellan dödsögonblicket och begravningen i kammaren (jfr Nilsson Stutz 2003).
Obrända ben från tre olika individer påträffade i
gravens kammare har daterats till tidigneolitikum,
till 3432+/-87 f.Kr., 3328+/-152 f.Kr. och 3253+/111 f.Kr. (4640+/-70 BP, 4595+/-65 BP, 4555+/60 BP) (Lindkvist 1997a:365). I relation till detta
kan det vara värt att nämna att tidiga dateringar
från megalitgravar också föreligger från Öland med
en äldsta datering till 4685+/-40 BP (3468+/-67
f.Kr.), vilket är en av de äldsta dateringarna som
överhuvudtaget erhållits från megalitgravar i Sverige (Sjögren 2003:96ff; Papmehl-Dufay 2006:74).
Det verkar överlag ha funnits en horisont av tidigt
megalitgravsbyggande mellan 3600-3350 f.Kr.
(Sjögren 2003:99), till vilken inte bara bl.a. öländska utan också de två gotländska megalitgravarna
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hör. Ludvig Papmehl-Dufay har lyft fram detta och
betonat att megalitgravarna på Öland och Gotland,
trots deras perifera läge i förhållande till megalitgravstraditionen i stort, ändå hör hemma i den
äldsta fasen av megalitgravsbyggande inom nuvarande Sveriges gränser (Papmehl-Dufay 2006:74).
Som Karl-Göran Sjögren uttryckt det finns en samtidig introduktion av megalitgravar under slutet av
tidigneolitikum över ett mycket stort område, som
emellertid tagit sig regionalt skilda uttryck (Sjögren 2003:100).
1912 tillvaratogs i samband med undersökningen av Ansarvemegaliten ben från minst 8 individer
varav 3 vuxna män, 2 kvinnor och 3 barn i åldern
5-14 år. Vid undersökningen 1984 tillvaratogs ytterligare 23 kg ben från minst 31 individer, bland
vilka 16 vuxna (minst 3 män och 4 kvinnor), 4
tonåringar, 8 barn i åldern 5-12, 2 barn i åldern
0-4 år samt 1 nyfödd, identifierats. Endast äldre
personer saknas, något megalitgraven faktiskt har
gemensamt med de tidiga gravläggningarna i Stora
Förvar. En del av de döda har sannolikt lagts på eller virats in i skinn av säl och hund. Flinta, främst
lokal men i några fall också sydskandinavisk, samt
fragment av bärnsten, några trindyxor och enstaka
djurben är vad som hittats förutom människoben.
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Figur 5.18. Lixarvemegaliten. Till vänster: megaliten idag, foto förf. Överst till höger: foto av Wennersten bifogat rapport om att fallfärdig ladugård hotade megalitgraven. ATA. Nederst till höger: skiss över megaliten ritad av C.P. Norrby 1876, då en kulle av sten och
sand, oval till formen och ca 40 fot i omkrets, observerades i vilka de resta stenarna stod. Wallin & Wehlin 2010. ATA.

En tutulus vittnar om att sekundärbegravningar
också skett i gravens kammare långt senare under
bronsåldern (Bägerfeldt 1992).
Ansarvemegalitens konstruktion visar på den
omsorg som präglat byggandet av gravarna (se fig.
5.17). Kammaren var uppbyggd av stora granitblock
med takblock och en anslutande kort gång med stenlagt golv och tröskelstenar. Kammaren och gången
låg inneslutna innanför en uppbyggd kantkedja som
avgränsade en större rektangulär yta. Kantkedjan i
sig var byggd av kalkstenshällar med mellanliggande
kallmurade sandstensplattor. Mellan kantkedjan och
kammaren fanns en låg blockstenspackning, som
bl.a. inbegrep en trindyxa, och utanför kantkedjan
fanns en del liggande kalkstenshällar. Strax utanför
kantkedjans norra sida låg också en ornerad sandsten
med inristade streck och vågmönster (fig. 5.17). Den
hittades med den ristade sidan nedåt och den bedöm-

des ha lagts på platsen i samband med byggandet av
kantkedjan (Bägerfeldt 1992).
Lixarvemegalitens kammare ska även den ha varit uppbyggd av granitblock (fig. 5.18). Ursprungligen ska blocken ha varit omgivna av en ca 12 m
lång och oval hög uppbyggd av sand och grus. När
en lada uppfördes intill kammaren på 1800-talet ska
människoskelett ha upptäckts, vilka då återbegravdes i ett närliggande röse. 1998 grävdes de återdeponerade benen upp och 15 individer varav 14 vuxna,
både män och kvinnor, och 1 nyfött barn kunde urskiljas (Martinsson-Wallin & Wallin 2010; Wallin
& Wehlin 2010).
De två megaliterna har alltså haft något olika
uppbyggnad och de har byggts av delvis olika material. Det är också möjligt att megalitgravarna
hade något olika betydelse. Ansarvemegaliten med
sin placering utmed samma kuststräcka som tre av
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Gotlands mest omfattande yxplatser och med sitt
inkorporerande av trindyxor, verkar i någon mån ha
syftat till att ta över eller dra nytta av de äldre platsernas betydelse, kanske som en angelägenhet för
hela ön. Med sitt läge ut mot havet, på en plats där
det från stranden fanns fri sikt bort mot Karlsöarna,
blev den möjligen en symbol för ön utåt mot fastlandet. Om det under sent mesolitikum och tidigneolitikum fanns något av en central plats var det
just här utmed Toftakusten. Ansarvemegaliten kan
därav ha blivit en angelägenhet för betydligt flera,
för hela ön och för öbornas kontakter och band utåt.
Lixarvemegaliten ger ett helt annat intryck, helt
utan känd förankring bakåt i tid och belägen mer
undanskymt i inlandet inom Toftaområdets nordliga gränszon. Kanske var denna grav ett uttryck
för en annan för tidigneolitikum central aspekt;
för gruppidentiteten. Kanske ska Lixarvemegaliten
också ses som en motpol till Ansarvegraven, där
dessa monument tillsammans kom att uttrycka något betydligt mer lokalt, nämligen förankringen i
bygden. Gravarnas karaktär i sig, som kollektivgravar, signalerar onekligen gruppens betydelse som
viktigare än allt annat. Det finns dock uppgifter
om att megalitgravar ibland varit indelade i mindre
inre fack, där varje individ fått sin plats (Burenhult
1999:296f; Sjögren 2003). Hur gravarna på Gotland en gång sett ut inuti är dessvärre okänt p.g.a.
plundring och sekundärgravar i Ansarve och p.g.a.
att kammaren förstörts i Lixarve. Även om individerna hade fått sin givna plats inuti gravarna och
på så vis tillåtits ta plats, har emellertid det visuella
yttre intrycket varit den kollektiva graven i sig, vilken signalerade att det gemensamma var viktigast.
Gravarna i sig torde ha fungerat som starka symboler för gruppen på ett eller annat sätt. Om det
nu var den lokala gruppen i bygden som gravarna
representerade eller någon form av subgrupp inom
samhället får framtida studier utvisa. Vilka som
begravts i gravarna verkar vara något som varierat.
Medan det i Falbygden förefaller ha varit den lokala befolkning, som levt i trakten, som begravdes
i megalitgravarna, pekar isotopanalyser på att de
som blev begravda i den ensamliggande Alvastramegaliten däremot var människor som levt på olika
platser inom ett större geografiskt rum (Fornander
2011b).
Kanske skulle nya megalitgravar ha rests i fler
gränszoner mellan bygder och obygder på Gotland
om öborna hållit fast vid trattbägarkulturen, men de
kom att välja en annan väg. Toftamegaliterna står
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därför, precis som också Alvastramegaliten i Östergötland, kvar som de enda i sitt slag på hela ön.

5.5 De levande
I detta avsnitt vill jag nu sammanfatta de resultat och
tolkningar jag argumenterat för i tidigare delkapitel
(kap. 5.1-5.4), med de levande som utgångspunkt.
Kring 3900 f.Kr. skedde förändringar på Gotland.
Öborna förde in material och tog till sig företeelser
som vi arkeologer valt att benämna trattbägarkulturen. Säd fördes in och människorna började bedriva
åkerbruk. Svin, får, get och nötkreatur samt även
hund var djur som togs till ön och människorna började bedriva tamdjurshållning. Öborna lärde sig och
tog till sig ett helt nytt hantverk, keramikhantverket, och nya ideal när det kom till stenhantverk och
yxtillverkning etablerades. Material utifrån fördes
in i en omfattning som helt saknar motstycke i öns
historia. Att ta till sig material utifrån är ett karaktäristiskt drag för det som nu skedde.
Inkorporerandet av det nya kom i sin tur att medföra att nya föreställningar fick fäste och började växa
fram. Först vid denna tid verkar deponerandet av stora mängder bergartsyxor på yxplatserna ha upphört.
Istället återfinns ritualiserade nedläggelser i gränszoner av olika slag. Fokus flyttades från yxplatser till
gränszoner och skarpt avgränsade rum. Samtidigt
flyttades fokus från det lokala till kontrasten mellan det lokala och det utifrån kommande. Att förändringen skedde just då och just genom att öborna
tog till sig trattbägarkulturen torde ha att göra med
deras relationer med världen utanför. Under denna
tid skedde samma förändringar bland de människor
vilka öborna som helhet såg sig som relaterade till
och som de identifierade sig med. Detta innebar ändå
inte att denna väg var given och ofrånkomlig. Öborna
hade självfallet ett val, de hade inte behövt ta till sig
trattbägarkulturen och det den representerade. De
nära band öborna hade med andra människor västerut, band som upprätthölls genom resor över lång tid,
genom kontinuerliga personliga kontakter och kanske
genom giftermålsallianser, skapade den grund som
behövdes för att göra det möjligt för öborna att ta till
sig detta nya. Dessa band skapade förutsättningarna
för överförandet av såväl kunskap som material.
Ingenting tyder på att de relationer och band
öborna hade med människor utanför ön förändrades
i övergången till tidigneolitikum. Inte heller blev
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försörjningsmöjligheterna sämre, varför det inte går
att argumentera för att öborna av ekonomiska skäl
tvingades till att bli bönder. Förhållandena verkar
snarare ha varit de omvända, med rikliga marina
resurser till följd av den högre salthalt som följde i
den tredje litorinatransgressionens spår. Dessa rikliga
marina resurser kan t.o.m. ha varit en bidragande orsak, genom att ge en stabil ekonomisk trygghet, till
att öborna var redo att ta till sig nya försörjningssätt.
Även andra förändringar som inträffade till följd av
den tredje litorinatransgressionens början i slutskedet av mesolitikum verkar ha bidragit till att skapa
de förutsättningar som låg till grund för de förändringar som sedan skedde kring 3900 f.Kr. Flera olika
aspekter verkar i detta avseende ha samspelat.
En viktig aspekt var att öbornas förankring inom
ön inte längre var något som genom det lokala ständigt behövde skapas och återskapas. När havet slutat
dra sig tillbaka och inte längre efterlämnade nytt
stenmaterial blev öborna hänvisade till redan existerande yxplatser. Platserna i sig, med tydliga spår
efter tidigare generationer, kan ha blivit viktigare än
bergarten som material. Historiskt förankrade platsers centrala betydelse märks också genom återaktiverandet av en rad äldre platser, vilket skedde just
under mesolitikums sista århundraden. Att stora
mängder säl återigen dök upp i havet kan ha erbjudit en länk bakåt till ett mytomspunnet förflutet.
Öborna utvecklade nu genom historiska platser en
fast förankring på ön som var oavhängig det lokala
materialet, vilket skapade förutsättningar för att ta
till sig utifrån kommande material.
En annan viktig aspekt verkar ha varit att när havet slutade dra sig tillbaka gick den naturliga länken
mellan havet och bergarten som material om intet.
När nya stränder med nytt stenmaterial slutade att
uppträda kom säkerligen förhållningssättet till bergarten att förändras, vilket i sin tur bör ha påverkat
de ritualiserade handlingar som ägde rum på yxplatserna. Ändå fortsatte öborna med dessa ända till
mesolitikums slut. Först när de tog till sig trattbägarkulturen upphörde hanterandet och deponerandet
av stora mängder yxor på yxplatserna, och då abrupt.
Först i övergången till tidigneolitikum slutade alltså
bergarten att ha den centrala och enormt viktiga roll
den hade haft för öborna och deras föreställningsvärld
under århundraden. Trattbägarkulturen måste således ha stått för ett tillfredställande alternativ. Bergarten kom att ersättas av andra material, vilka i sin tur
kom att hanteras och deponeras på nya sätt. Andra
platser blev fokus för ritualiserade nedläggelser. Nya

sätt att kommunicera med andra världar och nya sätt
att förhålla sig till det omgivande landskapet etablerades. Med trattbägarkulturen kom alltså nya föreställningar att växa fram, föreställningar som kom att
fungera som det alternativ, i form av en i någon mån
förändrad föreställningsvärld, som öborna var i behov
av. Detta var sannolikt av avgörande betydelse när
öborna tog steget och tog till sig trattbägarkulturen.
Trattbägarkulturen kom emellertid inte att helt
omkullkasta öbornas liv utan kom i flera avseenden
att motsvara en fortsättning, snarare än ett brott. Det
intresse för djur och för historiska platser som väckts
i sent mesolitikum fortsatte av allt att döma in i och
genom hela tidigneolitikum. Yxplatserna fortsatte att
användas men på nya sätt och de äldre platser som
återaktiverats i sent mesolitikum fortsatte att vara i
bruk även de. Kontinuitet och förankring bakåt i tid
var viktigt. Dessutom verkar öborna i hög grad ha
fortsatt att leva och försörja sig på samma sätt som
tidigare, invid samma vikar, sjöar och vattendrag.
De levde fortsättningsvis ett rörligt liv med vistelser både utmed kusten, såväl direkt kustbundet som
mer indraget, och i inlandet. Byggnader byggdes med
samma tekniker som tidigare. Den rikliga jakten på
främst grönlandssäl, men också på tumlare och vikaresäl fortsatte, liksom det omfattande havsfisket av
främst sill och torsk. De marina resurserna kom fortsättningsvis att kompletterats med jakt på landdjur,
insjöfiske och insamling av vilda resurser, men helt ny
var det komplement som åkerbruket och tamdjurshållningen kom att stå för. Upptagandet av jordbruk
bör onekligen ha medfört nya uppgifter i vardagen
och även ett nytt landskapsutnyttjande, med hänsyn
till djurens bete och upptagandet av åkerytor i avskilda lägen, men det kom inte att förändra livsmönstret
i grunden. Istället verkar jordbruket ha kommit att
inkluderas i och bli en integrerad del av människornas redan etablerade levnadssätt.
Upptagandet av trattbägarkulturen innebar inte
heller att öborna behövde överge de specifika sätt att
förhålla sig till omgivningen som växt sig allt starkare
inom olika delar av ön under mesolitikums lopp. De
gränstrakter som etablerats kom fortsättningsvis att
begripliggöras som dylika och de lokala förhållningssätt som växt fram fortsatte att traderas vidare med
en tydlig kustanknytning inom den nordöstra delen
av norra Gotland, med en stark anknytning till inlandets stora sjöar och myrmarker inom den sydvästra
delen av norra Gotland, med en fortsatt stor vikt lagd
vid vattendragen på mellersta Gotland samt med fokus på kusten och på trakter med mindre insjöar/my-

189

Kapitel 5

rar på södra Gotland. Våtmarksnedläggelser fortsatte
på liknande sätt som tidigare. De nya idéerna gick i
detta avseende på intet sätt stick i stäv med de gamla.
Istället tycks de nya idéerna och de nya materialen ha
gjort det möjligt för människorna inom olika delar
av ön att uttrycka sin lokala gruppidentitet på nya
sätt, varmed dessa inte bara kunde upprätthållas utan
även förstärkas. Att gruppidentiteten på ön under mesolitikum växt sig allt starkare bör därför även det
ha haft betydelse för att öborna tog till sig det som
trattbägarkulturen stod för. Med införda material
utifrån, med ett nytt hantverk och nya ideal i utformandet av ting, stod människorna inför betydligt fler
valmöjligheter än tidigare, valmöjligheter som kom
att användas aktivt i olika identitetsskapande processer. Det som verkligen utmärker tidigneolitikum är
dels införandet av utifrån kommande material, dels
mycket stora skillnader mellan öns olika delområden
vad gäller nyttjandet av och förhållningssättet till
både ting och djur. Olika förhållningssätt till specifika ting, material och djur etablerades inom skilda
delar av ön och gruppidentiteten verkar ha växt sig
starkare än den någonsin varit tidigare.
Fokus på gruppen verkar ha varit en central del av
vad trattbägarkulturen handlade om. Mary Douglas
(1982) har kunnat urskilja vissa gemensamma faktorer som förenar samhällen som domineras av en stark
gruppidentitet och där människors förhållande, deras
skyldigheter och rättigheter gentemot varandra primärt baseras på huruvida de tillhör eller inte tillhör
gruppen. Det handlar om samhällen där personers
individuella skyldigheter och rättigheter, deras individuella identitet och nätverk inom och utanför gruppen, är av starkt underordnad betydelse. Inom denna
typ av samhällen förekommer enligt Douglas en tro
på ett människodominerat men irrationellt kosmos
som är uppdelat i ont och gott samt utsida och insida.
Det förekommer också en oro för förgiftning, förlorad
styrka och olaga intrång, varför människorna ägnar
sig åt ritualer för rening, utdrivning och dragning
av gränser. Det är denna sociala struktur jag därför
skulle vilja knyta till det specifika sätt som präglade
öbornas förhållningssätt till sin omgivning under just
tidigneolitikum.
Övergången till tidigneolitikum verkar för öborna ha inneburit framväxandet av en i någon mån ny
föreställningsvärld och en i allra högsta grad dualistisk sådan. Gamla idéer verkar inte helt ha kastats
överbord, men samtidigt fick nya idéer och föreställningar fäste. De nya materialen som fördes över till
ön möjliggjorde nya typer av distinktioner. Utifrån
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kommande material kunde ställas mot lokala och
tama djur kunde ställas mot vilda. Öborna började
röja marken och odla och därmed kunde odlade växter skiljas från vilda och röjd mark från bevuxen.
Dessutom verkar en ny syn på landskapet, omgivningen och ens plats inom den ha etablerats, där
människorna började förhålla sig till olika marker på
skilda sätt. Gränstrakterna började respekteras på ett
helt annat sätt än tidigare och bygd började skiljas
från obygd. Bebodda områden skiljdes från obebodda
och skarpa gränser drogs i landskapet. De höll sig
dessutom inte endast till att dra dessa gränser, utan
gränserna i sig tillmättes också en alldeles särskild
betydelse. Det verkar ha varit i gränszonerna, både
naturliga sådana och av människor skapade, som
kommunikationen med andra världar ägde rum. Det
är här tidens ritualiserade nedläggelser återfinns och
nytt för perioden är också att avgränsade rum av olika slag tillskrevs ett alldeles särskilt värde.
Lokaliseringen till avgränsade rum eller gränszoner är den enda faktorn som förenar öns megalitgravar samt alla platser där ritualiserade nedläggelser av
olika slag genomförts. Vissa material tycks dessutom
ha varit specifikt knutna just till dessa landskapsrum.
Tama djurarters ben är ett av dessa material, något
som i sin tur belyser att tama och vilda djur betraktades som fundamentalt olika. Ett annat material som
deponerats i dessa landskapsrum är keramiken. Flintyxorna verkar i sin tur ha förknippats med gränser.
I flera fall förefaller även mångkantiga stridsyxor ha
fungerat på samma sätt som flintyxorna, d.v.s. som
markerande och manifesterande av gränser eller som
ett sätt att omvandla obygd till bygd.
Hur ska då framväxten av detta sätt att förhålla sig
till omgivningen förstås? Som redan nämnts har det i
tidigare forskning varit vanligt att framhålla att det var
jordbruket i sig som var grunden för och orsaken till de
förändringar som nu skedde. Förvisso är det högst troligt att införandet av tamdjur och det faktum att öborna började röja i skogen för bete och åkermark kom
att förändra öbornas förhållningssätt till tillvaron, inte
minst till landskapet. De distinktioner som uppträder
verkar dock ha varit en del av öbornas tillvaro ända från
början av tidigneolitikum. I kontrast därtill bör det ha
tagit tid att öppna upp landskapet, vilket pollenanalyserna styrker och några omfattande jordbrukslandskap
som stod i kontrast till orörda skogsområden går det
inte att tala om. Mer troligt är därför som jag ser det
att koppla detta dualistiska förhållningssätt till den
starka gruppsammanhållning som präglade öbornas
sätt att förhålla sig till varandra. Att det alltså var den
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under öns identitetsfas successivt framväxande grupp
identiteten som på sikt skapade en struktur människor
emellan där de intresserade sig för att göra skillnad, att
ställa företeelser mot varandra och dra gränser. Denna
struktur kan ha varit orsaken till att de sedan tog till
sig trattbägarkulturen, genom vilken möjligheter att
ytterligare förstärka och cementera dylika synsätt öppnades upp. Det lokala, och då framför allt bergarten,
förlorade den centrala, fundamentala betydelse den tidigare haft och istället blev dualismen en grundläggande aspekt i människornas sätt att förhålla sig till
sin omgivning. En rad olika binära oppositioner, som
den mellan bygd och obygd, nytt och gammalt, utifrån
kommande och lokalt, tamt och vilt, höger och vänster,
upp och ner, djupt och grunt, bränt och obränt, helt
och fragmenterat, komplett och ofullständigt verkar ha
genomsyrat människornas nya föreställningsvärld.
I en starkt tudelad värld blev dessutom det gränsöverskridande och transformerande särskilt viktigt.
Häri framträder orsaken till att gränszoner i landskapet och starkt avgränsade rum blev så betydelsefulla,
och till att de kom att begripliggöras som öppningar
mellan olika världar, mellan olika dimensioner. Häri
framträder orsaken till hundens och svinets potentiellt avvikande betydelse, men också till att fokus lades vid fragmentering som en transformerande handling. Fragmentering verkar ha haft en central roll i de
ritualiserade nedläggelser som ägde rum. Ofta är det
endast delar av kärl som påträffats och vid sidan av
hela yxor har ofta ituslagna yxor framkommit eller
också så har endast delar av dem deponerats. Även
djurs och människors kroppar verkar ha delats upp
och endast utvalda ben deponerades. Detta fragmenterande tyder på att nedläggelserna kan ha syftat till
att markera slutet för en sak och början på en annan
samt att det kan ha handlat om skapandet av relationer och band såväl människor emellan som mellan
människor och andra världar.
Nytt för perioden är också att det i många kontexter, särskilt i samband med nedläggelser i gropar,
finns ett inslag av destruktion genom eld. Elden som
transformerande kraft verkar under tidigneolitikum
ha fått en betydligt större betydelse än den någonsin
haft tidigare. Att eld användes för att transformera
skog till åker och för att transformera sten och lera
till keramik hade sannolikt betydelse. Elden ändrade
även karaktär och färg på andra vid just denna tid
viktiga material som både ben och flinta, vilka genom
påverkan av eld färgas vita. Inslag av eld i ritualiserade praktiker är en återkommande företeelse synlig
genom inslag av sot, kol och brända stenar, genom

svartfärgad sand, genom förkolnat material som hasselnötsskal, genom eldpåverkad flinta och genom en
förekomst av brända ben.
Intressant med de brända benen är också den
möjlighet som finns att dessa ben inte bara kommer från djur, utan också från människor, något som
kunnat beläggas inom andra regioner med tidigneolitisk trattbägarkultur. Detta belyser en viktig
aspekt av den tidigneolitiska föreställningsvärlden.
Kosmologiskt verkar inte de döda ha varit viktigast
med tanke på att de döda genom benen blev en integrerad del av tidens ritualiserade praktiker. Istället för att vända sig till de döda var de döda några
som i sig deponerades i samband med nedläggelser
i gränszoner av olika slag; nedläggelser som syftade
till kommunikation med andra världar.
I samband med ritualiserade nedläggelser utförda inom gränszoner eller starkt avgränsade rum
i landskapet skapades och återskapades världen,
förhållanden reglerades och band upprättades såväl människor emellan som mellan människor och
andra världar, något som möjliggjordes och befästes genom fragmentering och med hjälp av eldens
transformerande kraft. Det var i dessa gränszoner,
såväl naturliga som av människor skapade, som de
ansåg att kontakt med andra världar kunde erhållas
och de ritualiserade nedläggelser som här utfördes
verkar ha haft en fundamental betydelse för öbornas
liv och tillvaro under tidigneolitikum.
Mot slutet av tidigneolitikum verkar dock en förskjutning ha inträffat. Det är i alla fall något som
resandet av två megalitgravar indikerar. De döda
lyftes härigenom fram på ett helt annat sätt än tidigare, vilket vittnar om att förändringar och förskjutningar börjat ske i människornas föreställningsvärld.
Gravarnas placering i landskapet visar dock att de
ännu hade en fast fot i det tidigneolitiska sättet att
förhålla sig till omgivningen. Dessutom är det tydligt att det gemensamma, gruppen, fortfarande var
betydligt viktigare än det individuella. Gravarnas
yttre kollektiva karaktär vittnar om att det gemensamma, det kollektiva, ännu var det mest betydelsefulla. Inget material har heller deponerats utanför
dessa tidiga gravars ingångar, något som skulle bli
ett vanligt inslag i de regioner där människorna höll
fast vid trattbägarkulturen in i mellanneolitikum (se
t.ex. Edenmo 2008; Carlsson 2012). Avsaknaden av
dylika depositioner gör det tydligt att ritualiserade
nedläggelser av olika slag, trots den förändring som
gravarna i sig vittnar om, ännu inte riktades till de
döda. Detta skulle dock komma att förändras.
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6. Det mellanneolitiska Gotland
– landskapet och dess platser
Den aspekt jag nu vill ta upp till diskussion är vad
som skedde i övergången till mellanneolitikum avseende människornas sätt att leva i och förhålla sig
till det omgivande landskapet. Ska perioden ses som
en fortsättning av det tidigneolitiska sättet att leva i
och begripliggöra landskapet? Är det alternativt så
att perioden snarare är att betrakta som en återgång
till ett mesolitiskt sätt att leva, nyttja och se på omgivningen? Vad kom att förbli sig likt och vad kom
egentligen att förändras?

6.1 Inland och kust
Även detta kapitel inleds med en diskussion om inland och kust. Synen på hur dessa naturzoner nyttjades under mellanneolitikum har nämligen i många
fall varit avgörande för tidigare forskares skildringar
av hur öborna levde sina liv och hur de förhöll sig
till sin omgivning. Detta kan relateras till den stora
vikt som lagts vid människornas ekonomi. Jakt och
fiske respektive jordbruk har förknippats med kust
respektive inland. Intressant nog har dessutom olika
forskare, ofta utifrån delvis olika källmaterial, presenterat diametralt skilda tolkningar. Tolkningarna
av öns mellanneolitikum skiljer sig i flera fall så pass
mycket åt att de inte samtliga kan vara riktiga (se
kap. 2). Detta gör det aktuellt att på nytt se över
äldre skildringar och den grund de bygger på. Frågan
är hur dessa tidigare och ofta helt olika tolkningar
står sig i relation till dagens kunskapsläge.

Kustbyar och ett övergivet inland?
Den än idag sannolikt mest allmänt accepterade synen på Gotlands mellanneolitikum presenterades av
Inger Österholm i hennes doktorsavhandling 1989.

Jag har därför valt att ta hennes bild och tolkningar
av mellanneolitikum som utgångspunkt för min
diskussion kring inland och kust i den text som följer. Österholm argumenterade för att inlandet helt
kom att överges i övergången till mellanneolitikum.
Hon menade att öborna vid denna tidpunkt t.o.m.
lämnade det enda av henne utpekade inlandsområdet kring Mölner i Väte sn. Detta område hade enligt henne etablerats under mesolitikum och använts
genom hela tidigneolitikum, men i övergången till
mellanneolitikum ska människorna där ha följt med
övriga grupper till kusten. Först ska öborna ha sökt
sig tillbaka till kusten tillfälligt eller säsongsvis.
Det var de enligt Österholm extremt goda marina
resurser, skapade av upprepade transgressioner, som
lockade. Snart skulle detta också få öborna att bosätta sig vid kusten permanent. Samtidigt ska de
återigen, precis som under mesolitikum, ha samlats
i större grupper och det var på detta sätt Österholm
ville förklara uppkomsten av öns gropkeramiska
platser, vilka hon benämnde som kustbyar (Österholm 1989:170ff, 192ff). Svedjandet i inlandet övergavs, synligt i nedgången i pollendiagrammens kolkurva, och människorna blev fångstmän, fiskare och
tamdjurshållare vid kusten. Boskapsskötseln kom
att vidareutvecklas och i slutet av perioden var öborna etablerade boskapsherdar (Österholm 1989:119ff,
167, 171f, 180). Österholm menade således att öborna p.g.a. helt nya ekonomiska förutsättningar i övergången till mellanneolitikum kom att förändra sina
sätt att leva i och nyttja landskapet.
I relation till denna bild föreligger flera problematiska aspekter. En av dem är att nya kvartärgeologiska resultat har klargjort att havet genomgick
precis samma former av förändringar både i övergången till tidigneolitikum och i övergången till
mellanneolitikum. Österholm menade dock att det
i övergången till och under tidigneolitikum hade
pågått en lång regressionsfas med dåliga marina till-
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Socken

Plats

Material

Mellanneolitiska
föremål

Mellanneolitiska
dateringar

Referens

Alskog

Liffride

I ena schaktet enstaka små flintavslag, i andra obetydliga spår av
jordbearbetning, kolsamlingar och anhopning av kol i botten, tolkat
som spår efter den inledande röjningen för att iodningställa marken
för odling. Tre dateringar på kol, 2 från ena schaktet på tall, 1 på kol
från schakt B. Daterade till TN och MN.

Schakt G: 4470+/80 BP, ca 3168+/137 f.Kr. Schakt B:
4175+/-70 BP, ca
2753+/-103 f.Kr.

RAÄ 158, Hallin
2002

Grötlingbo

Barshalder

På 0,4 m djup under tillfällig markyta framkom ett ca 0,2 m
tjockt, mycket kolfärgat lager. 21 anläggningar (gropar, en härd).
Fynd 4170 g keramik, bl.a. 117 fragment gropkeramik bedömd
som härrörande från sen MN A, många skärvor ornerade, 1
fragment miniatyrkärl, 3 benartefakter, 1 harpun. 1 fragmenterad och en nästan hel stenyxa, den hela ca 20 cm lång, tunn
och tunnackig., helslipad och rundat fyrsidig. 282 slagen flinta,
ordovicisk, tolkad som troligen mellanneolitisk. Ben av nöt, svin,
säl, får/get, fågel, fisk, räv?, människa.

Gropkeramik

Datering av svin:
4435-/70 BP,
3301-2922 f.Kr. (1
sigma), 3349-2900
(2 sigma). Datering av
nötkreatur: 4325+/70 BP, 3022-2885
f.Kr. (1 sigma), 30942707 (2 sigma)

RAÄ 54, Rundkvist
m.fl. 2004

Grötlingbo

Kattlunds

Ett 0,12-0,15 m tjockt lager med påtagligt hög inblandning av sot,
innehållande gropkeramik. Lagret vilade på steril sand med svallade
kalkstenar. Idag är fynden tyvärr förkomna.

Gropkeramik

Hablingbo

Stora
Domerarve

Under ploglager framkom orört lager med härdar, sju stolphål,
snörornerad trattbägarkeramik, trindyxor, spetsnackiga yxor, mycket hasselnötsskal, mycket fiskben, lite säl. Härdar daterade till TN-MN A.

Kol från härd:
4425+/-135 BP,
3343-2897 f.Kr. (1
sigma), 3502-2695
f.Kr. (2 sigma)

RAÄ 112, ATA dnr
124/1982, ATA dnr
3429/1982, Österholm
1989, Rundkvist m.fl.
2004

Hangvar

Irebron

Osammanhängande fyndförande sandlager av mycket varierande
tjocklek och färg, från rödbränd till svart. En eventuell anläggning
i form av spridda eldpåverkade stenar direkt på berget (härdrest).
1350 bitar slagen ordovicisk flinta, 4-sidig helslipad trindyxa med
tunn nacke, obestämt bergartsredskap, 76 mycket små keramikskärvor varav 3 medeltida och resten förhistoriska utan särskilda
kännetecken, 12 bitar bränd lera, 3 tegelfragment. Kol funnet i lagret
nära yxan daterat till MN A.

3030-2880 f.Kr. (1
sigma), 3300-2665
f.Kr. (2 sigma)

RAÄ 285, Manneke
1997a

Hörsne

Hoffmans

Kulturlager med slagen flinta och två mycket vittrade yxor av
gullrumstyp, den ena liten med tväregg. Tolkad som mesolitisk plats
p.g.a. höjden över havet, men den ligger också direkt invid en större
sjö och myrmark.

Lummelunda

Grottan

Nivå 5 i Grottan, med en dominans av svinben, har föreslagits kunna
vara från mellanneolitikum. I övrigt innehöll grottan ett upp till 90 cm
tjockt lager med härdar, växelvis överlagrat av rasmaterial. Dateringar
av material från de djupaste skikten hamnade i tidigneolitikum och
sen sträcker sig dateringarna in i järnålder. Lagret var rikt på kol,
skörbränd sten och ben samt föremål av ben, flinta, bergart och
keramik, bl.a. snörornerad trattbägarkeramik.

RAÄ 55, Falck 1971

Gullrumsmejslar

RAÄ 137, Lithberg
1914, Nihlén 1927.

Ben av hund daterat
till ca 2700 f.Kr.

RAÄ 101, Österholm
1990, Lindqvist &
Possnert 1997

Figur 6.1. Tabell över kända mellanneolitiska fasta fornlämningar i kustzonen och deras tidsställning, med de gropkeramiska platserna exkluderade.

gångar som följd. Detta var enligt henne orsaken till
att människorna i övergången till tidigneolitikum
övergett kusten för att bli bönder i inlandet. Först i
övergången till och under mellanneolitikum skulle
transgressioner ha skett, som skapade goda marina
tillgångar och fick öborna att återvända till havet.
De nya kvartärgeologiska resultaten visar dock att
havet både i övergången till tidigneolitikum och
i övergången till mellanneolitikum befann sig i
transgression. Först en bra bit in i respektive period,
grovt sett i brytpunkten mellan TN I och TN II
respektive mellan MN A och MN B, övergick havet
i regression. I slutet av både tidig- och mellanneolitikum övergick sedan dessa regressioner i transgressioner på nytt (Yu 2003; se kap. 3). Härmed saknas
den grund som Österholm lutade sig på i sitt argumenterande för helt olika ekonomiska förutsättningar under tidig- respektive mellanneolitikum.
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Med andra ord saknas den omständighet Österholm
förde fram som orsak till att öborna skulle ha varit
inlandsbundna åkerbrukare under tidigneolitikum
och kustlevande säljägare, fiskare och boskapsskötare under mellanneolitikum.
En annan problematisk aspekt med Österholms bild av Gotlands mellanneolitikum har
att göra med att jag inte delar hennes syn på
kustzonen under tidigneolitikum. Enligt min
bedömning var kusten en zon som inte alls låg
övergiven, utan som var intensivt nyttjad hela tidigneolitikum igenom, med kända platser både i
indragna och direkt havsbundna lägen. Från dessa
utmed kusten belägna platser är de tidigneolitiska spåren efter såväl jakt på säl och tumlare
som havsfiske dessutom rikliga. Havets resurser
var alltså viktiga och utgjorde sannolikt grunden
i ekonomin. Det är dessutom från lokaler belägna
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Socken

Plats

Material

Rone

Vinarve

I område H under årderspårsnivå framkom en härdgrop daterad till
MN A samt några bitar oxiderad keramik. Även i andra områden
under årderspårsnivån hittades anläggningar och färgningar med
små mängder keramik, ben och kol. Enligt Österholm 1979 fanns
antydningar till ett lager med flintfragment, härdar och enstaka keramikskärvor. Keramiken var av en typ som teknologiskt hör hemma i
perioden stenålder-äldre bronsålder.

Silte

Snausarve

2 tjocknackiga diorityxor (gullrumsmejslar) och talrika slagna flintor i
mörk jord (djup, svart mylla). Tre upphöjningar tolkade som eventuella
härdar (hus?) iakttogs, 4-5 m i diameter. I två av dem hade det grävts
vid trädgårdsarbete, varvid mörk jord och en myckenhet skörbränd
sten framkommit samt en del ben och flintskärvor vilka emellertid
inte tillvaratogs.

Gullrumsmejslar

RAÄ 35, Nihlén
1923, Nihlén 1927,
Österholm 1989

Stenkyrka

Sudergårds
II

3 kvadratmeter undersökta, gles fyndmängd i upp till 0,3 m djup
under ploglagret. Fynd: 116 g (204 st) gropkeramik, små oornerade
samt ornerade skärvor, 263 bitar flinta bl.a. slaget material, kärnor,
pilspetsar, borrar, skrapor, spån, kniv. Av bergart, enstaka slagna
fragment och pilspets med tånge. Av ben: skrapor, harpun/metkrok,
bearbetade fragment, 200 g ben. Kol, klumpar av frön, trärester. Vid
ytkartering uppgift om många yxor, varav flera håleggade.

Yxor av mellanneolitisk typ enligt
Inger Österholm
1989. Gropkeramik.

RAÄ 20, Åhman
1989, Österholm
1989

Sundre

Hoburgen

På platån och nedrasat. På södra platån 0,2-0,25 m tjockt svart lager
med skörbrända kalk- och sandstenar. Fynd: sandsten med slipspår,
enstaka keramik, bl.a. en gropornerad och en prickornerad GRKskärva, obrända djurben och tänder, bl.a. underkäke av grönlandssäl
och ben av gråsäl, grönlandssäl, nötkreatur, får. Finns även sparsamt
med fynd av djurben, enstaka oornerade keramikskärvor och kol i
lagren nedanför Hoburgen österut (RAÄ 127), vilka föreslagits kunna
vara mellanneolitiska (Ytterberg & Samuelsson 2002).

Gropkeramik

RAÄ 34, Nihlén
1927, Mascher
1985

Vallstena

Medebys I

Kulturlager, lägre delar svallade av Linaviken. Talrikt med slagen flinta,
del av liten diorityxa, benverktyg, bit av röd sandsten lik den som hittades
i Svalings. Tolkad som mesolitisk plats, men det enda daterande fyndet,
diorityxan, är en gullrumsmejsel. Exakta nivåförhållanden finns ej angiv
na, men lagren kan ha svallats i samband inte bara med den 2:a, utan
med den 3:e samt kanske även 4:e litorinatransgressionen.

Gullrumsmejsel

RAÄ 216, Lithberg
1914, Nihlén 1927

Visby

Annelund

Vid utredning framkom stolphål, en härdgrop och fläckvis med tunt
kulturlager i morängrus. Härden daterad.

Datering av härden till
3332-2919 f.Kr. (1
sigma), 3367-2885
f.Kr. (2 sigma)

Zerpe 1993, 1999

Västergarn

Mafrids

Ett fyndförande lager framkom direkt under torven vid upptagandet av
några provrutor på krönet av platsen. Vid besiktning 1976 iakttogs ett
0,1 m tjockt svart lager med flinta. Fynd: 60-tal oornerade keramikskärvor, 7 med enkel streckornering. Flintskrapa. 100-tal flintavslag,
sälben, tandfragment av nötkreatur och får. Djurben.

Datering av nötkreatursben till ca 2900
f.Kr. (4295+/-35
BP). 2916-2885 (1
sigma), 2923-2790
(2 sigma)

RAÄ 42, Arwidsson
1951, Lundberg 1951,
Lindqvist & Possnert
1997, Rundkvist m.fl.
2004

utmed kusten som de rikligaste och säkraste lämningarna efter tidigneolitiskt jordbruk har påträffats (se kap. 5). Om människorna under mellanneolitikum vistades utmed kusten och bedrev
säljakt, havsfiske och tamdjurshållning, så som
Österholm framhållit, är detta därför rimligen att
betrakta, inte som en följd av helt genomgripande
förändringar utan som ett resultat av en hög grad
av kontinuitet. Att så verkligen var fallet får dessutom stöd av de många säkra belägg för kontinuitet från just tidigneolitikum och in i mellanneolitikum som i dagsläget är kända från kustzonen.
Från den gotländska kustzonen är ett stort antal
mellanneolitiska platser kända, från både indragna
och direkt kustbundna lägen. I ett stort antal fall har
dessa också kontinuitet bakåt till tidigneolitikum,
som i Fridtorp, Ajvide, Gumbalde, Stora Förvar,
Grottan, Nasume, Kroks, Krokstäde, Mafrids, Stora

Mellanneolitiska
föremål

Mellanneolitiska
dateringar

Referens

Kol från härdgrop
daterad till ca
2970+/-181 f.Kr.
(4315+/- 105 BP).

RAÄ 327, Österholm
1979

Domerarve, Barshalder och Liffride, något som möjligen också gäller lokaler som t.ex. Visby, Gullrum,
Hemmor, Snausarve och Hoburgen. På de sistnämnda platserna är det de tidigneolitiska lämningarna
snarare än de mellanneolitiska som är något osäkra
(jfr kap. 5). I Vibble har i sin tur lösfynd från både
tidig- och mellanneolitikum hittats. Sammantaget
rör det sig om en brokig samling lokaler av mycket
varierande karaktär, vilket förstärks om även platser
utan säkra eller troliga spår från tidigneolitikum tas
med. Hit hör resten av öns gropkeramiska platser
(fig. 6.11), men också helt andra typer av lokaler som
Medebys I, Hoffmans, Kattlunds, Vinarve, Irebron
och Annelund (fig. 6.9).
Att det precis som under tidigneolitikum också
under mellanneolitikum fanns ett stort antal lokaler
utmed kusten med skiftande karaktär och olika lägen i förhållande till kustlinjen, har inverkan även
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på en annan av Österholms idéer. Detta gör nämligen att det inte alls verkar som att människorna
övergav andra platser i landskapet för att nu samlas
enbart på de gropkeramiska lokalerna. De dateringar som erhållits från andra typer av lokaler belägna
i kustzonen gör dessutom att det inte är troligt att
dessa endast speglar en kort initial fas då männi
skorna fortfarande ska ha levt mer utspritt i landskapet, innan de för gott bosatte sig på de gropkeramiska platserna. Istället har dessa lokaler använts
parallellt med de gropkeramiska platserna (fig. 6.1).
Därutöver är de lösfynd som påträffats på olika platser utmed kusten inte bara att härleda till MN A,
utan också till MN B (t.ex. Österholm 1989:69).
De mellanneolitiska platserna utmed kustzonen
är lika vanliga som de tidigneolitiska, vittnande
om en intensiv och varierad närvaro samtidigt som
befolkningen förefaller ha varit minst lika spridd i
landskapet under båda perioderna. Snarare än drastiska förändringar är det en bild av en stark kontinuitet från tidig- till mellanneolitikum utmed den
gotländska kustzonen som växer fram. Det finns
dock en markant skillnad gentemot tidigare och det
är närvaron utmed kusten av de lokaler jag i detta
arbete valt att benämna som gropkeramiska platser
(se fig. 6.11). Till skillnad från andra mellanneolitiska lokaler avser jag med denna benämning de platser som präglas av tjocka, fyndrika lager och/eller
gravar. Dessa platser är onekligen särpräglade och
ett, i och med mellanneolitikum, nytt fenomen. Det
går emellertid inte att förklara uppkomsten av dessa
platser med att de ska förstås som en följd av att hela
befolkningen övergav äldre, mer utspritt belägna
lokaler, för att istället samlas på de gropkeramiska
platserna. En annan förklaring behövs.
Ligger då förklaringen till de gropkeramiska
platsernas uppkomst i en förändrad ekonomi så som
många forskare hävdat och det trots att de marina
resurserna i havet bör ha varit lika goda under såväl
tidig- som mellanneolitikum? Upphörde eller minskade nu jordbruket, medan den marina jakten och
havsfisket blev viktigare och är en ökad fokusering
på marina resurser orsaken till de rikliga mängder
material och den intensiva aktivitet och närvaro som
finns inom öns gropkeramiska platser? Även om
andra lokaler inte övergavs, kanske deras betydelse
och/eller vistelserna vid dem minskade som en följd
av ett förändrat ekonomiskt fokus?
Till att börja med har djurbensmaterialet från de
mellanneolitiska lokalerna utmed kustzonen samma
karaktär som deras tidigneolitiska motsvarigheter
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(Lindqvist & Possnert 1997). Som helhet dominerar i det mellanneolitiska materialet, precis som i
det tidigneolitiska, de marina arterna i form av både
däggdjur och fisk. Detta i sig går således inte att
tolka som ett uttryck för att dessa aktiviteter nu
blev ekonomiskt viktigare än tidigare (jfr kap. 5).
Fortsättningsvis verkar istället den marina jakten
och havsfisket ha utgjort grunden i ekonomin, men
inte bara det. Indikationer finns som pekar på att
de marina djurens ben delvis hanterades och deponerades på ett liknande sätt som tidigare. Det finns
nämligen en tendens till att fiskben även under mellanneolitikum i högre grad deponerades på platser
direkt invid havet, medan större däggdjur, som säl
och tumlare i högre grad hanterades och deponerades på platser i mer eller mindre indragna kustlägen. I Ajvide har det under det transgressionsskikt
som den fjärde litorinatransgressionen lämnade efter
sig, visat sig att fiskbenen dominerar helt, medan
däggdjur (säl och svin) istället dominerar i lagren
över transgressionsskiktet (Lindqvist & Possnert
1997:32; Olson 2008). Fisk dominerar alltså djurbensmaterialet när ytan var direkt strandbunden
under MN A, medan däggdjur, främst svin och säl,
dominerade under MN B och därmed även efter det
att havet dragit sig tillbaka och den undersökta ytan
låg något längre från kustlinjen än tidigare. Ett liknande förhållande anas i Visby, på den nivå kring ca
15 m.ö.h. där ett transgressionsskikt som skiljer troligen tidigneolitiska lämningar från sannolikt yngre
mellannneolitiska hittats. I det undre lagret som
bör ha tillkommit i ett strandnära läge framkom
sammansintrade kakor av fiskben (Lindström 1886;
Österholm 1989:11), medan fiskbenen däremot var
fåtaliga i det övre lagret (Nihlén 1927:108-128). En
möjlighet är också att det är detta förhållningssätt
som ligger bakom den markanta skillnaden avseende mängden fiskben mellan lokaler som Ire och
Västerbjers (se Lindqvist & Possnert 1997:50). Ire,
där mycket rikliga mängder fiskben har påträffats,
låg i direkt anslutning till Ireån i det inre av en
havsvik utmed nordvästkusten och bör p.g.a. den
brant som avgränsar platsen mot havet ha haft ett
strandbundet läge hela perioden igenom. Väster
bjers låg däremot på krönet och i sluttningarna av
en flackare höjd utmed den långgrunda östkusten,
direkt ovanför den punkt där Gothemsån mynnade ut i den vid denna tid mycket smala Linaviken.
Intressant är samtidigt att öns allra lägst belägna
gropkeramiska lokal, Gumbalde, är en plats där
fiskbenen dominerar djurbensmaterialet i alla lager
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förutom plogskiktet (Österholm 1989:144ff; Hägerman 1991). Liknande idéer verkar alltså avseende
däggdjur och fisk ha styrt hur djurben hanterades
och deponerades under både tidig- och mellanneolitikum. Intressant är också att det i båda periodernas
material finns lokaler med marint djurbensmaterial,
som ben av fisk, säl och/eller tumlare, både i direkt
kustbundna och i mer eller mindre indragna kustlägen. Inte heller under mellanneolitikum var alltså
ett indraget kustläge nödvändigtvis synonymt med
en jordbrukande eller landbaserad ekonomi.
Kan det då ha varit så att andra ekonomiska
verksamheter, som jakt på landlevande djur och inte
minst jordbruk, i övergången till mellanneolitikum
minskade i betydelse eller kom att organiseras på
ett annat sätt, med en kraftigare kustcentrering som
följd? Även i detta fall är det emellertid en bild av
kontinuitet i kustzonen som framträder. I det mellanneolitiska materialet finns, precis som i det tidigneolitiska, ett visst inslag av djurben från fågel,
räv och hare (Lindqvist & Possnert 1997). Detta
gäller också tamdjuren. Österholms ståndpunkt
att boskapsskötseln fortsatte att vara en integrerad
del av öbornas liv verkar av djurbensmaterialet att
döma stämma väl. Däremot ställer jag mig tveksam
till hennes idé att tamdjurshållningen ökade med
tiden. Som belägg lyfte hon fram pollendiagrammen med bl.a. en kraftig ökning av enpollen, vilket
enligt henne visade på att ett allt öppnare beteslandskap, särskilt runt kustbyarna, höll på att växa
fram (Österholm 1989:24, 121, 170ff, 192). Detta är
dock en förändring Bägerfeldt istället velat placera i
övergången till senneolitikum (Bägerfeldt 1992:52),
något som delvis också stöds av det arkeologiska materialet. I Stora Förvar inbegriper nämligen materialet från senneolitikum och äldre bronsålder för första
gången fler tamdjursben än vilda arters ben. Mer än
40 % utgjordes t.ex. av fårben. I lagret direkt under,
från yngsta mellanneolitikum, var fårbenen förvisso
relativt många, kring 200, men sälbenen var däremot närmare 2000 (Lindqvist & Possnert 1997:73;
se även J. A. Eriksson 1988; Bägerfeldt 1992:52).
Att öborna inledningsvis bara skulle ha haft svin
och hund vid kusten, för att i ett senare skede även
hålla får och först i slutskedet även nötkreatur (Österholm 1989:171f), är en annan bild som inte fullt
ut överensstämmer med de fynduppgifter som finns.
Österholm menade att ben av nötkreatur, får och get
endast hittats ytligt, alternativt på lägre nivåer över
havet (Österholm 1989; se även t.ex. Janzon 1974;
Nihlén 1927), vilket alltså inte är riktigt. Redan

på 1980-talet påträffades t.ex. en hel underkäke av
nötkreatur i botten av kulturlagret inom en central
del av Hemmor (Hedemark m.fl. 2000:15f). Ett annat exempel är en nöttand som påträffats i det understa skiktet inom en av Ajvides svarta ytor under
nivån för den fjärde litorinatransgressionens gruslager (Norderäng 2009:9). Att människorna skulle
ha hållit nötkreatur först i slutfasen av perioden
motsägs också av erhållna 14C-dateringar. Från två
indraget belägna kustlokaler, Barshalder och Mafrids, där djurbensmaterialet domineras av tamdjur,
har ben av nötkreatur daterats till andra hälften av
MN A (Rundkvist m.fl. 2004:24). Nötkreatursbenet från Barshalder har daterats till 2989+/-83 f.Kr.
(4325+/-70 BP) och benet från Mafrids till 2927+/29 f.Kr. (4295+/-35 BP). Sannolikt fortsatte människorna att hålla nötkreatur hela mellanneolitikum
igenom och detta såväl direkt vid kusten som i mer
indragna lägen. Troligtvis gäller detta även får och
get. Tamdjursben från olika arter, inklusive nötkreatur och får/get, är nämligen snarare regel än undantag på öns mellanneolitiska lokaler och detta gäller
såväl platser i direkt kustbundna som mer indragna
lägen. Ses materialet som en helhet är det också intressant att notera att mängden tamdjursben är ungefär densamma inom öns mellanneolitiska lokaler
som inom de tidigneolitiska (se fig. 8.5). Detta talar
för att tamdjurshållningen bedrevs i samma omfattning som tidigare genom hela perioden, vilket
styrks av pollendiagrammen samt även av materialet
från Stora Förvar. Den specialgenomgång som gjorts
av en av grottans undersökta parceller (parcell G) visar hur tamdjursben som hund, nötkreatur och får/
get, förekommer i liknande mängd genom alla skikt
som inkluderar såväl tidig- som mellanneolitiskt
material (Lindqvist & Possnert 1997). Öborna slutade inte heller att föra in nya djurarter utifrån under
mellanneolitikum och intresset för domesticering
fortsatte. Igelkott är t.ex. en art som uppträder först
i öns mellanneolitiska kontexter (Lindqvist & Possnert 1997:69) och möjligt är också att ett nytt bestånd av harar fördes över under perioden (Ahlgren
2011). Hästben är vanligare i mellanneolitiska än i
tidigneolitiska kontexter. Dessutom har ett hästben
från Ire 14C-daterats och genom att dateringen föll i
mellanneolitikum är detta det hittills äldsta säkra
belägget för existensen av häst på ön (Lindqvist &
Possnert 1997:69). Därtill har två rävkäkar påträffats i Ire, vilka bar spår som tolkats som möjliga
tecken på att dessa rävar hållits i fångenskap (Ekman 1974:215). Mycket talar således för att intresset
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för tamdjur var minst lika stort under mellan- som
under tidigneolitikum och att boskapsskötseln var
en minst lika viktig del av livet som tidigare. Detta
verkar dessutom ha hållit i sig hela perioden igenom
och precis som förut verkar människorna ha tagit
tamdjuren med sig oavsett om de vistades direkt invid havet eller längre inåt land.
En djurart skulle emellertid kunna kullkasta
denna bild och det är svinet. Den allra största skillnaden mellan öns tidig- respektive mellanneolitiska material har nämligen med svinet att göra.
Mängden svinben ökar drastiskt i övergången till
mellanneolitikum (se fig. 8.5). Svinben har i tusental påträffats på öns gropkeramiska platser, vilket
helt saknar motstycke i öns tidigneolitiska material.
Ibland, t.ex. i Västerbjers och Gullrum, dominerar
de t.o.m. djurbensmaterialet helt. Frågan är emellertid hur detta ska begripliggöras. Om svinen var
tama eller vilda är nämligen en smått klassisk fråga
som diskuterats livligt och återkommande i mer än
hundra år. Åsikterna har gått starkt isär och medan
vissa har hävdat att alla svin var vilda, har andra
framhållit att samtliga var tama (t.ex. Pira 1909;
Holmqvist 1912; Ekman 1974:215f; Janzon 1974;
Österholm 1989:171f; Burenhult 1997d; Lindqvist
& Possnert 1997; Rowley-Conwy & Storå 1997; Eriksson 2003:28; Wallin & Sten 2007). Flera olika
faktorer har förts fram som argument, faktorer som
ibland går stick i stäv med varandra eller som har
lyfts fram som argument för rakt motsatta förhållanden. Enligt min bedömning är emellertid det mest
troliga att såväl tama som vilda svin finns representerade i det gotländska materialet (se t.ex. Burenhult
1997d). Denna slutsats grundar jag på svinens storlek och den kunskap som säger att djur som hålls i
fångenskap blir mindre än sina vilda motsvarigheter. En viss osäkerhet ligger dock i hur lång tid som
krävs för att denna förändring ska inträffa (jfr Janzon
1974). Generellt brukar dock storleken mätas utifrån de kindtänder däggdjur har, d.v.s. molarer och
det är den tredje molaren (M3) som med avseende på
domesticering pekats ut som viktig. Gränsen mellan tamsvin och vildsvin har satts vid 40 mm (t.ex.
During 1986; Österholm 1989:28). Utifrån detta
mått bör merparten av de svinben som påträffats i
öns mellanneolitiska kontexter härröra från djur som
levt vilt (se t.ex. Ekman 1974:fig.3; Rowley-Conwy
& Storå 1997). Samtidigt finns emellertid från flera
av öns lokaler enstaka ben där den tredje molaren
understigit 40 mm med mått kring 36-39 mm (Ekman 1974:tabell 5; Rowley-Conwy & Storå 1997:fi-
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gure 7). Att enstaka mått är avvikande har emellertid framhållits som ett utslag av naturlig och väntad
variation inom en population (Rowley-Conwy &
Storå 1997:121ff). Som jämförelse kan dock Alvastra
pålbyggnad i Östergötland nämnas där de flesta svin
hade ett mått på över 40 mm. Samtidigt fanns dock
en svintand med ett mått på endast 39 mm och just
denna tand satt i en käke med en avvikande vinkel av ett slag som även det anses vara ett tydligt
tecken på domesticering (Ekman 1974:216, tabell
5). En gotländsk plats som verkligen utmärker sig
är också Gullrum, där samtliga av Pira studerade
svin hade mått mellan 34 och 39 mm (Österholm
1989:28). De två svin med mått på endast 34 mm
har avfärdats som troliga sentida inblandningar (Ekman 1974:216), men samtidigt kan nämnas att mätningar av tamsvin från mellanneolitiska material i
Danmark visat på M3-mått mellan 30 och 38 mm
(Ekman 1974:figur 3).
Min samlade bedömning baserat på detta är att
de flesta svinben som påträffats i mellanneolitiska
kontexter på Gotland sannolikt härrör från vilda
svin (jfr Eriksson 2003). Bland de svin som togs över
till ön för att hållas tama kan en del ha rymt och
skapat en vild population. Den kraftigt ökade förekomsten av just svinben bör därför ses som en följd
av en ökad jakt och inte av ökad tamdjurshållning.
Kanske är det också i relation till denna jakt som
den något större mängden hundben ska relateras.
Svinen togs över till ön redan i inledningen av
tidigneolitikum för att hållas tama och sannolikt
härrör de svinben som hittills påträffats i tidigneolitiska kontexter från tama djur med tanke på att
det endast är tillsammans med andra tama djur och/
eller keramik de deponerats (se kap. 5). När vilda
populationer av svin kan ha börjat etableras och om
även dessa jagades under tidigneolitikum, och var
dessa ben i så fall deponerades, är i dagsläget oklart.
Det verkar dock som att det fanns rikligt med vildsvin på ön under mellanneolitikum. Skillnaden
mellan mängden svin i materialen från tidig- respektive mellanneolitikum kan således ha sin orsak i
att medan endast tamsvin finns representerade i de
hittills kända tidigneolitiska kontexterna förekommer i de mellanneolitiska både tama och vilda svin,
där vildsvinen är betydligt fler. Det är nämligen
högst sannolikt att människorna genom både tidigoch mellanneolitikum höll ett mindre antal tamsvin runt om på ön att döma av de avvikande mått
som erhållits. Även detta skulle jag vilja lyfta fram
som ett argument för att tamdjurshållningen under
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mellanneolitikum fortsatte att bedrivas på ungefär
samma sätt och i ungefär lika stor utsträckning som
under tidigneolitikum.
Hur är det då med åkerbruket? Österholm menade att svedjebruket nu helt upphörde, utifrån att
kolkurvan i pollendiagrammen enligt henne sjönk
till nära nog mesolitisk nivå (Österholm 1989:24,
170ff, 192). På sätt och vis kan hon ha haft rätt i
det att röjning med eld minskade, men att det innebar att öns första odlingsfas var över verkar inte alls
stämma. Som jämförelse kan nämnas att kolkurvan
är minst lika låg längre fram i tiden, då jordbruket
på ön var väl etablerat. Studeras dessutom andra variabler i Påhlssons diagram, som hemerofila (kulturgynnade), synantropa (gynnade av odling och bete)
och ljuskrävande arter (till exempel gräs, halvgräs,
örnbräken och malört) vilka ökade i övergången
till, alternativt under, tidigneolitikum, visar det sig
att de höll sig på en motsvarande nivå hela mellanneolitikum igenom. Även kurvan för odlade arter,
som visade på enstaka förekomster vilka möjligen
kan placeras i sent tidigneolitikum, följs av flera förekomster under mellanneolitikum (Påhlsson 1977;
Österholm 1989:16f; Bägerfeldt 1992:51f). Det öppnande av landskapet som inleddes under tidigneolitikum upprätthölls alltså under mellanneolitikum
och någon igenväxning går det inte att tala om.
Återigen är det en bild av kontinuitet snarare än förändring som framträder.
Även andra belägg finns för fortsatt åkerbruk.
Tre avtryck av naket korn ska ha identifierats i gropkeramik från Stora Förvar (Lindqvist & Possnert
1997:48). Säkerligen skulle kända exempel kunna
öka om mer systematiska analyser av keramiken utfördes. Även ting påträffade i mellanneolitiska kontexter pekar åt samma håll. Löpare har påträffats på
ett par av Gotlands gropkeramiska platser, där de
ibland också tolkats som odlingsindikerande (t.ex.
Nylén 1962; Janzon 1974:322ff; Hedemark m.fl.
2000:15). Genomborrade horn, av Mats P. Malmer
(1975) tolkade som huggvapen, vilka bl.a. påträffats
i några gravar, har föreslagits kunna vara jordhackor
alternativt handtag till grävkäppar, där funktionen
som hacka varit sekundär (Broadbent 1978:98; Welinder 1998:139f, 145). Därutöver har mellanneolitiska dateringar erhållits från lokaler kända för sina
spår efter tidigt åkerbruk. Det säkraste reella belägget för odling kommer från Liffride, där röjningskol påträffat i anslutning till årderspår har daterats
till mellanneolitikum (3167+/-137 f.Kr.). Dessutom
har ytterligare en mellanneolitisk datering erhål-

lits från påträffat kol på platsen (2753+/-103 f.Kr.)
(Hallin 2002; Runesson 2014:48). Ett annat exempel är Vinarve, där en mellanneolitisk datering till
2970+/-181 f.Kr. (4315+/-105 BP) erhållits från en
härdgrop (Österholm 1979; jfr Österholm 1989:162;
Runesson 2014:101f). Om odlingslämningarna
även i Vinarve går tillbaka till mellanneolitikum
indikerar detta att en förändring möjligen kan ha
skett gällande hur odlingen organiserades, där den
kanske inte längre enbart bedrevs avskilt från andra typer av aktiviteter. Detta skulle i så fall kunna
vara relaterat till att människorna valde att primärt
röja mark med andra medel än eld. Att dessa olika
mer eller mindre direkta spår efter odling samtliga
härrör från kustzonen och då från både direkt kustbundna och mer indraget belägna lokaler är också
intressant. Detta tyder på att inte bara odlingen i sig
fortsatte, utan att den även kom att bedrivas i samma landskapszoner som tidigare. Gunilla Runesson
(tidigare Hallin) har utifrån dateringarna i Liffride
argumenterat för att den omläggning i ekonomin
som Österholm framhöll skulle ha skett i övergången mellan tidig- och mellanneolitikum, inte behöver
ha skett synkront över hela ön (Hallin 2002:42, 47).
Den fråga jag skulle vilja ställa mig är dock om en
sådan omläggning skedde överhuvudtaget. Detta
leder mig över till ytterligare ett problem med Österholms skildring av Gotlands mellanneolitikum,
nämligen hennes bild av ett övergivet inland.
Österholm menade att öborna i början av mellanneolitikum vistades vid havet tillfälligt eller säsongsvis, men att de snart bosatte sig där för gott
varpå inlandet helt kom att överges. Detta motsägs
emellertid av de analyserade pollenstaplarna, som
kommer från inlandsmiljöer och indikerar ett öppet
landskap i lika hög utsträckning under mellan- som
under tidigneolitikum (Munthe m.fl. 1925; Påhlsson
1977; J. A. Eriksson 1988). Detta stödjs även av det
arkeologiska materialet. Att inlandet skulle ha legat
övergivet motsades redan av Lithbergs studie (1914)
och flera forskare har även efter Österholms tolkning
protesterat mot denna bild med hänvisning till det
rikliga lösfyndsmaterialet (t.ex. Lang 1985; Carlsson
1987, 1991; Bägerfeldt 1992). Dessa forskare har förvisso lagt stort fokus vid lösfynd, men viktigt att notera är att Österholms egen bild av ett bebott inland
under tidigneolitikum i hög utsträckning byggde
på just lösfynd. Österholms egen lösfyndskartering
visar dessutom på en närvaro i inlandet under mellanneolitikum och fynden kan inte sägas vara från
endast en inledande del av perioden. I materialet
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finns såväl dubbeleggade stridsyxor från MN A som
både tidiga och sena båtyxor från olika delar av MN
B (Österholm 1989; jfr Lindkvist 1993). Något som
påverkat Österholms bild är också att hon helt uteslöt en viktig och vanligt förekommande ledartefakt
för mellanneolitikum, nämligen den tjocknackiga
bergartsyxan (Österholm 1989:60).
Det är dessutom inte bara lösfynd som är kända
från inlandet. Det finns förvisso ingen gropkeramisk
plats med tjocka fyndförande lager och gravar i det
inre av ön och inte heller någon enbart mellanneolitisk plats. Däremot har det på flera av öns kända
och undersökta inlandslokaler i flera fall inte bara
påträffats mesolitiskt och/eller tidigneolitiskt material, utan också mellanneolitiskt. Inom yxplatsen
Kambs invid Martebo myr, där bergartsyxor visade på en tidigneolitisk närvaro, har ett 0,2-0,3 m
tjockt lager inkluderande fynd som en tjocknackig
bergartsyxa, ett 20-tal skärvor gropkeramik, slagen
flinta, brända ben och kol framkommit kring härdar
(Arwidsson 1949:157). I Rosarve vid Tingstäde träsk
har den påträffade keramiken inte enbart bedömts
som tidigneolitisk, utan också som mellanneolitisk
vilket förekomsten av skärvor ornerade med bl.a.
fiskbensmönster stärker (Manneke & Wennersten
1999:58; ATA; GF). Ett annat exempel är Ardags på
mellersta Gotland där stridsyxekeramik har identifierats (Åhlén 1972). I detta sammanhang utmärker
sig också trakten kring Mölner. Keramik från Mölner har genom termoluminiscensdateringar visat sig
vara inte bara tidigneolitisk, utan också mellanneolitisk (Österholm 1989:82). Den mellanneolitiska
närvaron styrks även av en påträffad tjocknackig
bergartsyxa (Althin-Modig 1967). I direkt anslutning till lokalen har dessutom en depå hittats bestående av en tidig båtyxa, en dolk av horn och flera
svinbetar (Stenberger 1939b). Trakten kring Mölner
var alltså allt annat än övergiven under mellanneolitikum. Överlag ger inlandsfynden ett starkt intryck
av kontinuitet t.o.m. på platsnivå.
Min sammantagna bedömning är att inlandet
var minst lika intensivt nyttjat under mellanneolitikum som under tidigneolitikum. Rimligen bör
också pollendiagrammen tolkas på samma sätt under mellan- som under tidigneolitikum, nämligen
som uttryck för i inlandet förekommande jordbruk.
Människorna verkar alltså ha fortsatt med både odling och tamdjurshållning i ungefär samma omfattning som tidigare. Pollenanalyserna fyller därmed
den lucka som bristen på påträffat, osteologiskt
bedömt och daterat material från inlandet skapat
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under både tidig- och mellanneolitikum. Skogen
fortsatte emellertid att dominera och även i inlandet
torde därför ekonomin fortsättningsvis ha kompletterats med jakt, insamling och insjöfiske (se diskussion i kap. 5).
Som helhet verkar således ekonomin grovt sett
ha varit densamma under såväl tidig- som mellanneolitikum med en bas i fiske och säljakt kompletterad med jakt på landlevande djur, insamling och
jordbruk. Dessutom tycks öborna ha levt på ett liknande sätt med vistelser på en mängd olika typer av
platser såväl vid kusten, och då både i direkt kustbundna och mer indragna kustlägen, som i det inre
av ön. Mellanneolitiska material finns inom platser
med både ett havsorienterat och ett landorienterat
material i såväl indragna som direkt kustbundna lägen, precis som under tidigneolitikum. I många fall,
både vid kusten och i inlandet, har människorna vistats på exakt samma platser som tidigare, något som
inte bara gäller gropkeramiska platser eller platser
där det bedrevs jakt och fiske. Hit hör också lokaler där det under tidigneolitikum bedrevs åkerbruk,
som i Stora Domerarve, samt där djurbensmaterialet
domineras av tamdjur som i Barshalder och Mafrids.
Om en stor omläggning hade skett gällande var
öborna vistades som en följd av en förändrad ekonomi borde rimligen platser av detta slag ha övergivits,
vilket de emellertid inte har. Istället har det i ett
fall t.o.m. klarlagts att människorna inte bara stannade på samma plats, utan att de också fortsatte att
odla på exakt samma plats som tidigare, nämligen i
Liffride.
Den förändring som skedde i övergången till
mellanneolitikum, med de framväxande och särpräglade gropkeramiska platserna som det kanske
starkaste uttrycket, kan alltså inte förklaras med en
total omläggning i bosättningsmönstret p.g.a. en
stor omställning i ekonomin, utan detta behöver begripliggöras på ett annat sätt.

Kulturdualism?
Det mellanneolitiska materialet på Gotland ger som
helhet en bild av kontinuitet från tidig- till mellanneolitikum i det att människorna fortsättningsvis
vistades på en mängd olika platser belägna både vid
kusten och i inlandet. Dessutom verkar jordbruket
ha fortsatt att bedrivas i minst lika hög utsträckning som tidigare, vid sidan av jakten på vilda djur,
fisket och insamlingen. Det kan emellertid vara på
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sin plats att fråga sig om öns mellanneolitiska material verkligen ska ses och tolkas som en helhet. Den
bild av kontinuitet som jag här har lyft fram utifrån
ting, dateringar, pollenanalyser och djurbensmaterial stämmer nämligen inte alls med resultat och
tolkningar som presenterats utifrån isotopanalyser,
humanosteologiska analyser och DNA-analyser som
utförts på individer från öns mellanneolitiska gravar.
Även det arkeologiska materialet har i vissa fall tolkats på helt andra sätt (se kap. 1 & 2).
En tanke som genomsyrat bilden av den gropkeramiska kulturens människor genom åren är att de
varit lättpåverkade av andra (se kap. 2). De antas ha
påverkats av andra, men däremot har ingen påverkats
av dem (t.ex. Malmer 1973, 1975). En tendens finns
att saker som inte passat in i den syn olika forskare
haft på den gropkeramiska kulturen har uppfattats
som infört utifrån eller som ett resultat av påverkan
från andra. Detta gäller allt från enskilda typer av
föremål till mer övergripande företeelser som praktiker kring de döda eller jordbruket (t.ex. Stjerna 1911;
Nihlén 1927; Österholm 1989; se kap. 1 & 2).
Hit hör Gunilla Erikssons slutsatser utifrån isotopanalyser av personer från Västerbjers. Hon tolkade dessa som ett belägg för att Gotlands gropkeramiker nästintill bara åt säl och utifrån detta
ansåg hon att jordbruk inte hade bedrivits på ön.
Hon menade att boskapsben i gropkeramiska kontexter ska förstås som inblandningar från senare tider, med undantag av enstaka fårben vilka kan ha
importerats utifrån. Alla svin ska enligt henne ha
varit vilda, baserat på att de 15 svin hon analyserade
ska ha ätit en annan kost än människorna. Detta
sågs i sin tur som ett bevis för att den gropkeramiska kulturens människor varken hade flyttat eller
rört sig frekvent mellan inland och kust, samt att
de dessutom inte tillhörde samma folk som de som
bedrev jordbruk, t.ex. stridsyxekulturen. Slutsatsen
drogs att den gropkeramiska kulturen på Gotland
ska förstås som motsvarade en separat kustlevande
grupp med en egen kulturell identitet för vilken sälen hade en central betydelse (Eriksson 2003). Frågan om hur materialet i inlandet ska förstås utifrån
en dylik tolkning besvarades dock inte. Ska det hållas fast vid att gropkeramikerna på ön enbart levde
och vistades vid kusten, borde de övriga indikationer
på jordbruk som finns samt lämningarna i inlandet
rimligen vara spår efter några andra.
Även om inte Eriksson gick så långt som att tala
om kulturdualism finns det andra som har gjort
det. Vilka den gropkeramiska kulturens människor

var finns det däremot två helt olika uppfattningar
om. En idé går ut på att gropkeramikerna var främmande och utifrån kommande. De ska ha haft sitt
ursprung i norr eller öster. På Gotland ska de ha
dykt upp lika plötsligt som de sedan försvann och
Stenberger (1964) presenterade möjligheten att såväl kvarvarande mesolitiker som trattbägarbönder
kunde ha levt kvar i det inre av ön parallellt med att
gropkeramikerna levde vid kusten. Att gropkeramikerna representerade människor som plötsligt dök
upp för att sedan försvinna och vars hemvist bör sökas österut har på senare år också förts fram utifrån
DNA-analyser (Linderholm 2008). Även osteologiskt humanmaterial, med mätning av skelettdelar,
har legat till grund för tolkningar av gropkeramikerna som en egen grupp med sitt ursprung långt
norrut i ett arktiskt klimat (Ahlström 1997).
Den andra idén handlar om att gropkeramikerna inte alls var främmande utan att de tvärtom
ska förstås som områdets ursprungsbefolkning och
att de hade sitt direkta ursprung bland mesolitiska
grupper. Den grupp gropkeramikerna kan sägas
representera anses ha varit en ursprunglig befolkning, som en gång brett ut sig över stora områden
norr- och österut (Stjerna 1911; Wyszomirska 1984;
Björck 2007, 2012). Tanken har varit en kontinuitet
av det slag Nihlén (1927) förespråkade, där den inhemska befolkningen levde vidare på ett mesolitiskt
sätt under tidigneolitikum för att sedan utvecklas
vidare till den på jakt och fiske baserade gropkeramiska kulturen. De under tidigneolitikum kvarvarande mesolitikerna är alltså de som lyfts fram som
föregångare till den gropkeramiska kulturen (Lindqvist & Possnert 1997; Björck 2007, 2012; Skoglund
m.fl. 2012; jfr t.ex. Malmer 1973, 1975). De som
varit främmande har inom ramen för detta synsätt
istället varit trattbägarkulturen. Denna kultur anses
till delar eller helt och fullt ha bestått av söderifrån
inflyttade jordbrukare (t.ex. Stjerna 1911; Nihlén
1927; Björck 2007, 2012). Dessa inflyttade jordbrukare ska ha levt sida vid sida först med de kvarvarande mesolitikerna under tidigneolitikum, och sedan
med gropkeramikerna under mellanneolitikum. Att
den gropkeramiska kulturen överhuvudtaget utvecklades har framhållits som en följd av påverkan
från just trattbägarkulturen. Denna kulturdualism
ska sedan ha existerat ända fram tills gropkeramikerna dukade under eller trängdes undan alternativt
tills de två ekonomiskt, livsstilsmässigt, kulturellt,
kosmologiskt och genetiskt helt olika grupperna till
sist assimilerades. Även detta genom forskningshis-
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torien återkommande synsätt har på senare tid blivit
aktuellt igen utifrån DNA-analyser (t.ex. Skoglund
m.fl. 2012; jfr kap. 2).
Ligger det då något i dessa alternativa förklaringssätt till det varierade gotländska materialet?
Jag skulle vilja börja med Erikssons kritiska syn
på de spår efter jordbruk som framkommit. Eriksson har rätt i att öns djurbensmaterial är förknippat med källkritiska problem och att inblandningar
från yngre perioder har skett. Detta är särskilt viktigt att ha i åtanke då många av stenålderslokalerna,
däribland flera av de gropkeramiska platserna, har
använts under lång tid och dessutom har många av
dem använts som åkermark i modern tid. Ajvide och
Västerbjers är t.ex. platser som av dateringar, fynd
och/eller anläggningar att döma fortsatte användas
framåt i tiden, bl.a. under senneolitikum och bronsålder (Stenberger m.fl. 1943; Österholm 1989; Eriksson 2003). Att djurben deponerats inom lokalerna
även efter mellanneolitikum är alltså högst sannolikt. Från Visby är inblandningar från de medeltida
lagren dessutom en källkritisk faktor att ta hänsyn
till. Den bild Eriksson målat upp påminner emellertid framför allt om öns mesolitiska material. I öns
mesolitiska kontexter förekommer nämligen enstaka
tamdjursben, som i samtliga fall vid dateringar visat
sig vara inblandningar från yngre perioder (se t.ex.
Lindqvist & Possnert 1997). Fr.o.m. neolitikum ändrar dock materialet karaktär. Tamdjursbenen är inte
längre enstaka undantag, utan de förekommer regelmässigt i jämförelsevis stor mängd inom både tidigoch mellanneolitiska lager. Även i dessa kontexter
har en del av benen visat sig vara inblandningar från
senare tid, men inte alltid. Dateringar till både tidig- och mellanneolitikum har också erhållits (Ekman 1974; Lindqvist & Possnert 1997).
Det neolitiska lagret i Barshalder är ett tydligt
exempel. Ett ben av nötkreatur har härifrån daterats
till mellanneolitikum, medan två närliggande ben
av får/get däremot visade sig vara från järnåldern
(Rundkvist m.fl. 2004). Det finns alltså inblandningar från senare tid i neolitiska lager på ön. Två
viktiga saker bör dock hållas i åtanke. För det första
gäller denna problematik alla material och knappast
bara de mellanneolitiska. För det andra är det så att
bara för att en del ben är eller kan vara inblandningar från senare perioder innebär inte det att samtliga
boskapsben för den skull ska förstås som dylika. Att
Eriksson erhöll bronsåldersdateringar från samtliga
tre tamdjursben från Västerbjers vilka hon valde
att datera bör även sättas i samband med att två av
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dessa härrör från ett område där mellanneolitiska
fynd helt saknades mellan härdar och gravar, varav
ett t.o.m. hittades nedrasat i platsens grustag (Stenberger 1936b, 1937; jfr Eriksson 2003).
Att tamdjursben i mellanneolitiska kontexter
överlag ska ses som inblandningar eller som införda
utifrån talar en rad faktorer emot. Det finns kända
slutna fynd, som de av Eriksson nämnda fårbenen i
grav 82 i Västerbjers och i grav 7 i Ajvide (Janzon
1974:44; Eriksson 2003:29). Att fårbenet i grav 7
inte omnämns i rapporten (se Burenhult 2002:47;
jfr Wallin & Eriksson 1985:25; Eriksson 2003) ger
också en indikation om att boskapsben i gravarna
mycket väl kan vara vanligare än vi idag känner till.
I två gravar i Visby har också ben av nötkreatur, samt
även en genomborrad nöttand, identifierats (Wallin
& Eriksson 1985). Dateringen av två ben av nötkreatur till senare delen av MN A stärker denna bild
ytterligare, särskilt då de härrör från ben hittade i
lager (Rundkvist m.fl. 2004). Att ben av nötkreatur
från Ire uppvisar spår av bearbetning är också en aspekt som förts fram som argument för att benen hör
samman med platsens fyndförande mellanneolitiska
lager och inte hamnat där senare (Ekman 1974:218).
Ytterligare ett argument är att tamdjurshållning
bedrevs på ön både innan och efter mellanneolitikum. Från tidigneolitikums inledning och framåt
är dessutom tamdjursben ett återkommande inslag
i öns olika kontexter. Även det faktum att mängden tamdjursben från mellanneolitiska kontexter är
jämförbar med den från tidigneolitiska är viktigt att
ta fasta på. Detta gör det betydligt mer troligt att
människorna faktisk fortsatte med boskapsskötsel
snarare än att de helt plötsligt började importera
ben utifrån. Även om de av Eriksson 15 analyserade
svinen mycket väl kan ha varit vilda, innebär inte
heller det att alla svin på ön hela mellanneolitikum
igenom måste ha varit det. Bara för att öborna bedrev tamdjurshållning betyder inte heller det att
sälen som djur inte kan ha varit betydligt viktigare
både som mat och som identitetsskapare. Att jordbruket fortsatte, som redan nämnts, stödjs också av
pollenanalyserna som visar att landskapet inte växte
igen utan hölls öppet i motsvarande grad som tidigare, vilket dessutom, tillsammans med såväl lösfynd som fasta fornlämningar visar på en intensiv
närvaro också i inlandet. Kurvorna är snarast högre
än tidigare och fyndmaterialet rikligare, vilket bör
ses i relation till att det tidigneolitiska materialet
lyfts fram som argument för en inlandslevande bondebefolkning. Detta överensstämmer inte alls med
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Erikssons bild av kustlevande säljägare. Ska det hållas fast vid bilden av öns gropkeramiker som en separat grupp kustlevande jägare med en egen kulturell identitet knuten till sälen, helt utan behov av att
ta sig inåt land, återstår som jag ser det därför endast
en möjlighet, den kulturdualistiska.
Var öns gropkeramiker en kustlevande grupp
säljägare med en egen kulturell identitet, måste helt
enkelt de rikliga spår som påträffats i det inre av ön,
de spår efter jordbruk som finns och det öppna landskap som där upprätthölls vara spår efter männi
skor som tillskrev sig en annan kultur. Är då detta,
som också framhållits av flera forskare, möjligt? Av
dem som förespråkat ett kulturdualistiskt perspektiv finns som sagt två olika inriktningar. Den ena
är att öns gropkeramiker skulle ha sitt ursprung
direkt i öns mesolitiska befolkning, en befolkning
vilken under tidigneolitikum anses ha levt sida vid
sida med inflyttade trattbägarbönder (t.ex. Lindqvist
& Possnert 1997). Detta är en teori jag redan argumenterat emot. Den starka kontinuiteten mellan
mesolitikum och tidigneolitikum gällande förhållningssättet till landskapet, praktik och plats talar
emot att ön skulle ha tagits i bruk av inflyttande
jordbrukare. Denna kontinuitet gäller dessutom
både platser med och utan trattbägarkeramik och
tamdjursben. Dessutom kom de förändringar som
skedde i övergången till tidigneolitikum att sätta sin
prägel på alla delar av ön. Trattbägarkulturen var
med andra ord något som alla på ön tog till sig, även
om de inom olika delar gjorde detta på sina egna sätt
(för fördjupad diskussion se kap. 5). Någon kulturdualism under tidigneolitikum mellan kvarvarande
mesolitiker respektive trattbägarbönder som skulle
kunna förklara en skillnad mellan jordbrukare respektive jägare och samlare under mellanneolitikum
finns alltså inte.
Den möjlighet som återstår är att gropkeramikerna var en främmande befolkning som anlände
till ön utifrån, för att under mellanneolitikum leva
ett kustnära liv som enbart säljägare, sida vid sida
med öns ursprungliga befolkning som enligt denna
teori skulle vara trattbägarbönder. Den inhemska
befolkningen skulle i så fall ha fortsatt att leva ett
rörligt och delvis jordbrukande liv både vid kusten och i inlandet, förklarandes de starka uttryck
för kontinuitet som finns i materialet. Problemet är
dock att denna kontinuitet även gäller de gropkeramiska platserna. Märkbart är t.ex. att gropkeramik i många fall påträffats på exakt samma platser
som människor vistats på tidigare, något som t.o.m.

i fallet med Stora Förvar gäller en specifik grotta.
Det finns också kontinuitet i praktik, där deponerandet av keramik och tamdjursben på stränder
under tidigneolitikum fortsatte inom de gropkeramiska platserna. En annan kontinuitet i praktik
framträder, vilken verkar ha styrts av ett liknande
förhållningssätt till djurben, på så vis att fiskben
deponerades nära havet medan däggdjursben deponerades längre ifrån kustlinjen. Detta mönster går
igen både inom tidigneolitiska lokaler och inom
gropkeramiska platser. Kontinuitet finns också gällande hantverket, där det är värt att lyfta fram att
redan öns trattbägarkeramik gropornerades samt
att de gropkeramiska kärlen i sig behöll formen från
trattbägarna, även om halsen nu blev betydligt kortare med den karaktäristiska gropkeramiska skuldran som resultat (se kap. 7). Att de människor som
tillverkade och deponerade gropkeramik på Gotland
under mellanneolitikum inte skulle ha haft någon
kunskap om öns historia förefaller osannolikt. Kontinuiteten i det arkeologiska materialet vad gäller
såväl förhållningssätt som praktik och plats talar för
att övergången från trattbägarkeramik till gropkeramik, från trattbägarkultur till gropkeramisk kultur,
var en process som skedde internt bland de männi
skor som redan levde på ön.
En möjlighet är förvisso att den redan existerande befolkningen splittrades i övergången till mellanneolitikum, där vissa levde vidare precis som de
tidigare gjort medan andra blev säljägare som bosatte sig permanent vid kusten. I relation till denna
möjlighet skulle jag dock vilja lyfta fram något som
redan Lithberg (1914) påtalade, nämligen att det
finns en klar överrensstämmelse mellan materialet
från det inre av ön och det som framkommit på
de gropkeramiska platserna vid kusten. Faktum är
att det inte finns någon typ av föremål som påträffats i öns inre eller på andra typer av lokaler utmed
kusten, som inte också har framkommit inom de
gropkeramiska platserna. Detta gäller såväl keramik som yxor och även andra typer av föremål. Om
människorna på ön hållit fast vid trattbägarkulturen hade en materiell kultur i linje med detta varit
väntad, men istället är det inom de gropkeramiska
platserna som de flesta paralleller till mellanneolitisk trattbägarkultur, i form av t.ex. dekorelement
som hängande trianglar, finns (se t.ex. Bägerfeldt
1992; Hedemark m.fl. 2000). Detsamma gäller
med stridsyxekulturen associerade ting och företeelser under MN B, som båtyxor, stridsyxekeramik
och lårbensformade slipstenar. Det finns exempel på
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Figur 6.2. Av Gunilla Eriksson upprättat diagram där människor
och hundar markerats ut i relation till de förväntade isotopvärden som individer skulle ha erhållit om de levt enbart på
någon av de fyra grupperna av potentiell mat: häst/hare, svin,
säl respektive fisk. De mänskliga värdena är hämtade från personer begravda i Västerbjers, Gothem sn, medan djurens värden
hämtats från ben funna både i Västerbjers, Gothem sn och Ire,
Hangvar sn. Enligt Eriksson visar diagrammet att den gropkeramiska kulturens människor på ön nästintill uteslutande livnärde
sig av säl. Värt att notera är hur värdena för räv/örn, vars isotopvärden faller i spannet mellan svin och säl/fisk, exkluderats
ur diagrammet samt hur stapeln för δ15N endast sträcker sig till
18 ‰ och därmed bryter av fältet för de förväntade värdena vid
en kost enbart baserad på säl. Ur Eriksson 2003:27.

gravar inom de gropkeramiska platserna som inbegriper både gropkeramik och t.ex. en lårbensformad
slipsten eller ornerade plattor av ben associerade med
stridsyxekulturen (Österholm 1989:155; Burenhult
2002:96, 119). Med stridsyxekulturen associerade
ting är överlag minst lika vanliga inom de gropkeramiska platserna som på andra lokaler utmed
kusten samt inåt land (t.ex. Lindkvist 1993). Kust
och inland var helt enkelt avseende tingen intimt
knutna till varandra hela mellanneolitikum igenom.
Det finns därför ingen föremålsbaserad grund för att
tala om en dualism mellan två olika grupper.
Viktigt att poängtera är att det dessutom är
inom de gropkeramiska platserna som många av de
spår efter jordbruk som framkommit härrör. Det
är i gropkeramik som de få sädeskornsavtryck som
finns omnämnda från mellanneolitiska material
ska ha identifierats, nämligen på skärvor från Stora
Förvar (Lindqvist & Possnert 1997:48). Det borde
dock säkerställas att det inte rör sig om gropornerad
trattbägarkeramik. Emellertid står det utom tvivel
att det är inom de gropkeramiska platserna som de
rikligaste mängderna tamdjursben hittats och som
föremål relaterade till jordbruk, t.ex. löpare och potentiella jordhackor eller handtag till grävkäppar
samt yxor och flintspån, har påträffats, bl.a. i slutna
kontexter i gravarna (se t.ex. Stenberger m.fl. 1943;
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Lindqvist & Possnert 1997; Hedemark m.fl. 2000).
Att spår efter jordbruk förekommer i gropkeramiska
kontexter är inget ovanligt, varken på Gotland eller
i andra regioner. Som Anders Strinnholm (2001) uttryckt det kommer dock dessa fortsättningsvis att
betraktas som anomalier så längre gropkeramikerna
i sig ses som jägare och fiskare. För Gotlands del
har dessa spår många gånger ignorerats eller bortförklarats alternativt avskrivits samhörighet med det
gropkeramiska som uttryck för påverkan utifrån.
Lindqvist och Possnert (1997) menade t.ex. att
jordbruket kvarstod lite in i mellanneolitikum som
en kvardröjande effekt efter trattbägarkulturen.
Därefter ska en rent gropkeramisk fas helt utan
tamdjur, representerade av lokaler som Gullrum
och Hemmor, ha tagit vid. Först i en sista fas dyker
tamdjuren upp igen och då p.g.a. påverkan från bl.a.
stridsyxekulturen. Detta synsätt är inte alls ovanligt
(t.ex. Nihlén 1927; Fahlander 2006, 2010). Problemet är dock att det i både Gullrum och Hemmor
föreligger tamdjursben och att de två ben av nötkreatur som daterats till perioden har visat sig vara
just från den mellersta fasen av mellanneolitikum
(Pira 1909; Hedemark m.fl. 2000; Rundkvist m.fl.
2004).
Jag anser att det är hög tid att acceptera att jordbruk även förekom inom den gropkeramiska kulturen helt utan påverkan från någon annan kultur. De
människor på Gotland som tillverkade och använde
gropkeramik bedrev jordbruk i minst lika hög grad
som deras föregångare under tidigneolitikum, trots
att de sistnämnda tillverkade trattbägare och reste
megalitgravar. Detta får dessutom än mer stöd av
det faktum att det finns anledning att ställa sig
tveksam till Erikssons tolkning av den mellanneolitiska dieten på ön utifrån erhållna isotopvärden.
Eriksson (2003) har framhållit att gropkeramikerna på Gotland med rätta skulle kunna kallas för
Östersjöns inuiter, då de enligt hennes tolkning av
isotopvärdena från Västerbjers nästintill uteslutande
livnärde sig på säl (fig. 6.2). Denna tolkning saknar
för det första helt stöd i öns djurbensmaterial, där
det förvisso återfinns rikligt med sälben, men där
även både svin- och fiskben är mycket talrika vid
sidan av mindre mängder tamdjursben samt ben av
t.ex. räv, hare och fågel (se t.ex. Ekman 1974; Lindqvist & Possnert 1997). Att en varierad jakt och ett
varierat fiske bedrevs indikeras också av föremålen,
som förvisso inkluderar harpuner för säljakt, men
där också en lång rad andra redskap är frekvent förekommande som olika typer av pil- och spjutspetsar i
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olika material samt både såväl ljuster som metkrokar
för fiske (t.ex. Stenberger m.fl. 1943; Janzon 1974;
Burenhult 2002; Olson 2008). Enbart i Ajvide har
mer än 600 fiskekrokar påträffats med en homogen
design, tolkad som optimal för att fånga medelstora
torskfiskar (Olson 2008:35).
Inte heller de lipidanalyser som utförts på gropkeramiska kärl inom andra regioner ger Erikssons
tolkning stöd. Även här har förvisso rester av marina
måltider identifierats, men spår efter såväl vegetariska som terrestra råvaror är också rikligt representerade (t.ex. Papmehl-Dufay 2006; Isaksson 2009).
Detta gäller t.ex. analyserade gropkeramiska kärl
från Öland. I Ottenby Kungsgård visade de analyserade skärvorna t.o.m. på en dominans av terrestriska
vegetabilier, medan inslaget av terrestra och marina
djur var lika litet. Som exempel kan nämnas att ett
kärl innehöll spår efter terrestra djur, gröna växter
och möjligen honung (Papmehl-Dufay 2006:242).
En studie av gropkeramiska kärl från flera lokaler i
östra Mellansverige har också genomförts, där inte
mindre än 72 % visade sig innehålla spår av vegetabilier, 35 % spår av marina arter/fisk, medan terrestriska djur fanns representerade i omkring 14 % av
kärlen (Isaksson 2009:138). Det är inte heller endast
så att djurbensmaterialen, redskapsuppsättningarna
och lipidanalyserna motsäger Erikssons tolkning,
utan det finns dessutom anledning att ställa sig öppen inför möjligheten att isotopanalyserna skulle
kunna förklaras på ett annat sätt. I och med att isotoperna inte följer en fast skala och inbegriper en hel
del källkritiska problem finns det all anledning att
fundera kring alternativa tolkningsmöjligheter.
Eriksson har studerat två variabler, δ13C och
15
δ N. δ13C är ett värde som är högre (mindre negativt) i marina ekosystem än i både terrestra ekosystem och i insjösystem. Det bygger generellt på att en
konsuments eget värde formas genom en förhöjning
på ca 1 ‰ av värdet på det han/hon konsumerar.
Samtidigt är emellertid tid och rum variabler som
påverkar värdena i sig och därför går det inte att dra
slutsatser om diet genom att rakt av ställa värden
från olika tider och/eller rum mot varandra. Eriksson (2003) har poängterat hur viktigt detta är för att
kunna tolka en persons δ13C-värde i termer av kost.
För att kringgå denna problematik krävs ett samtida
djurbensmaterial från samma plats som referensram.
Viktigt med avseende på just Gotlands stenålder är
framför allt två olika variabler, vilka alltså verkar ha
påverkat värdena i tid och rum.
Fluktuationerna i Litorinahavets salthalt över tid

är en av dem. Denna problematik har tydliggjorts
av Lindqvist och Possnert, där de har kunnat visa
hur människobenens δ13C-värden blivit alltmer marina över tid, från -19,2 ‰ under tidigmesolitikum
till -16,3 ‰ i slutet av senmesolitikum (Lindqvist
& Possnert 1999). Detta ger ett intryck av att dieten blivit alltmer marin över tid, men faktum är att
de marina däggdjurens värden genomgick precis
samma förändring. Värdeförändringen beror alltså
inte på förändringar i dieten, utan är en följd av
att Litorinahavet med tiden fick en allt högre salthalt. Havet blev alltså alltmer marint (Lindqvist &
Possnert 1997, 1999). Detta är en process som fortsatte in i neolitikum. Medan tidigneolitiska marina
däggdjurs värden skildrats som limniska (ca -18,8
till -17,2 ‰) är det först under mellanneolitikum
som deras värden definierats som marina (ca -17,2
till -14,9 ‰) och det var också då salthalten i havet var som allra högst (Lindqvist & Possnert 1997).
Detta innebär att det är under mellanneolitikum
som de högsta isotopvärdena även hos människor
är att vänta och då enbart som en följd av havets
vid denna tid starkt marina karaktär. Ett exakt lika
stort intag av marin mat har alltså resulterat i helt
olika värden beroende på när intaget gjordes, med
lägst värden under tidigmesolitikum och högst under mellanneolitikum.
Den andra avgörande faktorn för Gotlands del
har inte med tid utan med rum att göra. Havsmiljön skiljer sig nämligen markant åt från plats till
plats, med särskilt stora skillnader mellan öst- respektive västkusten. Undervattensklinten utmed
västkusten har skapat djupa vatten, medan de sluttande berggrundslagren medfört att östkusten utmärks av mycket långgrunda stränder (se kap. 3).
Samtidigt är det känt att bottenlevande fiskarter
och fiskar som lever på grunt vatten nära stränder
får förhöjda δ13C-värden (Eriksson 2003). Att detta
var en realitet under mellanneolitikum märks genom djurbensmaterialet, särskilt som Eriksson inte
bara använde sig av ett referensmaterial från på östkusten belägna Västerbjers, utan också från utmed
västkusten belägna Ire. I Västerbjers märks det att
fiskarna hade kraftigt förhöjda värden mellan -10,4
och -14,1 ‰. Om människor i Västerbjers skulle ha
livnärt sig uteslutande på lokalt fångad fisk skulle
deras egna värden ha kunnat bli så höga som -9,4 ‰
under just mellanneolitikum. Även i Ire är det fisk
arna som uppvisar de mest marina värdena, mellan
-12,9 och -14,6 ‰, men dessa är alltså inte alls lika
förhöjda som i Västerbjers. 5 av 7 analyserade fiskar
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från Västerbjers låg högre i δ13C än de 4 fiskar som
analyserats från Ire och dessutom är det så mycket
som 2,5 ‰ som skiljer det högsta värdet i Västerbjers från det högsta i Ire. Det marina ändvärdet i
Västerbjers har därmed förskjutits rejält och gjort
spannet mellan terrestrisk och marin mat betydligt
större. Sälarna uppvisar däremot relativt likartade
värden de två platserna emellan, med -14,9 till -16,7
‰ i Ire och -15,5 till -17,2 ‰ i Västerbjers.
Det som är allra mest intressant gällande denna
skillnad mellan fiskarna, är att den går igen även i
människornas värden. Alla isotopvärden som idag
finns tillgängliga från personer begravda utmed den
gotländska östkusten, härrörande från 26 begravda
personer i Västerbjers (-13,4 till -15,8 ‰) och 1 i
Hemmor (-14,8 ‰), har kraftigt marina, sannolikt
förhöjda värden. Från västkusten är situationen en helt
annan. Endast 5 personer från Ajvide har visat sig ha
värden som ligger inom samma spann som östkustens
individer (-13,9 till -15,8 ‰). Resterande personer
från Ajvide, 13 stycken, uppvisar däremot mer terrestriska värden där åtta ligger mellan -16 och -16,7
‰ och resterande fem ännu lägre (-17,1 till -20,1 ‰).
Denna bild styrks av värdena från utmed västkusten
belägna Visby (-16,6 ‰) och Grausne (-16,2 ‰). Av
de 20 individer som analyserats utmed västkusten har
alltså femton personer mer terrestriska värden än den
allra minst marina individen utmed östkusten. Det
finns alltså en markant skillnad mellan väst- och östkusten och det är högst sannolikt att detta har sin
orsak i att fisk från havet ingick som en viktig del i
öbornas kost över hela ön, något som även bekräftas
av andra källmaterial som redskap och djurben. Intaget av fisk har i sin tur p.g.a. skillnaden i livsmiljö
för fiskarna fått till följd att de människor som ätit
lokalt fångad fisk utmed den långgrunda östkusten
fått kraftigt förhöjda marina värden, medan ett intag
av lokalt fångad fisk utmed västkustens djupa vatten
inte påverkat människornas värden alls i lika hög utsträckning, med mindre marina värden som följd.
Erikssons egen tolkning av de utmed östkusten i
Västerbjers påträffade individernas isotopvärden var
emellertid en annan. Hon menade sig ha kompenserat för källkritiska problem av detta slag genom
att analysera Västerbjersindividernas värden i relation
till lokala djurarters, kompletterat med ett mindre
referensmaterial från Ire. Hon uppfattade därför sin
tolkning av den dåtida dieten som giltig för hela ön
under hela mellanneolitikum och hennes slutsats
var att fiskens del i kosten kraftigt har överskattats
i tidigare forskning. Hon menade att fiskens bety-
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delse för dieten varit helt försumbar. Vid en närmare
granskning av hennes resonemang verkar det dock
inte ha varit δ13C-värdena i sig som ledde henne fram
till denna slutsats. Människornas värden (-13,4 till
-15,8 ‰) var nämligen i det närmaste identiska med
hundarnas (främst -13,6 till -15,9 ‰), som endast i
ett fall av 19 visade ett från människorna avvikande
värde (-12,0 ‰). Hundarnas värden tolkades av Eriksson som ett resultat av att de ätit en blandning av
säl och fisk samt ibland även terrestrisk föda. Hon
ställde sig t.o.m. öppen inför möjligheten att både
fisk och svin var föda som människorna inte åt själva,
utan gav just till sina hundar (Eriksson 2003). Detta resonemang visar att det inte finns något i δ13Cvärdena i sig som talar emot att öborna kan ha ätit
en varierad kost. Där människornas och majoriteten
av hundarnas δ13C-värden faller finns egentligen bara
två alternativa tolkningar. Antingen åt de bara säl
eller också åt de en blandad kost där intaget av den
kraftigt marina fisken måste ha balanserats mot ett
intag av terrestrisk mat som landlevande djur. Skillnaderna i värden mellan öst- och västkust talar för att
det sistnämnda alternativet inte bara var något som
gällde öns hundar, utan också människorna.
Det avgörande för Erikssons bedömning förefaller dock ha varit δ15N-värdena. δ15N-värdet bygger
på en individs plats i näringskedjan, där en konsuments värde blir ca 3 ‰ högre än värdet hos den
som konsumeras. Växter och ägg har låga värden
och därefter följer landlevande djur, medan de allra
högsta värdena återfinns bland vattenlevande djurarter. Näringskedjorna i vatten är nämligen längre än
de på land. En källkritisk aspekt är dock att intag
av mjölk och mjölkprodukter också ger ett förhöjt
värde (Lidén 1995; Eriksson 2003). Det som skiljer människorna från hundarna i Västerbjers är att
människornas δ15N-värden genomgående är högre
(12,4-15,8 ‰ hos hundar, 14,3-17,3 ‰ hos männi
skor), vilket Eriksson tolkat som ett belägg för att
människornas δ13C-värden inte kan förstås på något
annat sätt än att de nästintill enbart åt säl (Eriksson 2003). Detta håller jag inte med om. Frågan är
om det inte kan vara så att hundarna helt enkelt åt
mindre säl än människorna och därför inte hamnade lika högt upp i näringskedjan. För människorna
visar de högre δ15N-värdena att sälen verkligen utgjorde en viktig del av dieten. Att öborna knappt
skulle ha ätit något annat ställer jag mig däremot
tveksam till. Det är t.ex. märkbart att människornas värden, trots att de kan vara förhöjda till följd
av intag av mjölk och mjölkprodukter, ändå faller
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i det nedre spannet av det förväntade vid ett diet
bestående enbart av säl. De högsta värdena över 17
‰ har t.ex. enbart erhållits från mjölktänder samt
från ett skalltak tillhörande ett litet barn och är sannolikt ett resultat, inte av att barnen åt säl, utan av
att de ammades (se Eriksson 2003:20). Att döma av
de 11 sälben från Västerbjers som analyserats bör ett
intag av den säl som förts till platsen ha resulterat i
mänskliga δ15N-värden mellan 14,1 och 19,1 ‰ (Eriksson 2003). Talar då inte de faktiska värdena mellan 14,3 och 17,3 ‰ (16,8 ‰ om små barn utesluts)
för att dieten bestod av mer än bara säl? Det kan
dessutom nämnas att δ15N-värden erhållna från inuiter på Grönland fallit kring 20 ‰ (Lidén 1995:18).
Som jag ser det borde andra inslag i dieten, vid sidan
av säl, ha bidragit till att hålla människornas δ15Nvärden nere.
Enligt min uppfattning stöder, snarare än motsäger, kända δ13C-värden och δ15N-värden från djur och
människor på ön tillsammans den bild av den mellanneolitiska ekonomin som djurben, pollen, redskap
och lipider indikerar. Öborna åt inte bara säl. Jakten
på marina däggdjur hade förvisso en central roll i
deras liv och deras sätt att försörja sig, men fr.o.m.
mellanneolitikum verkar också fisket ha fått stor betydelse över hela Gotland. Intaget av fisk är sannolikt
orsaken till de förhöjda δ13C-värden som återfinns
hos personer som levt och ofta även blivit begravda
utmed den långgrunda östkusten. Därutöver kompletterades ekonomin och dieten med ett varierat inslag av landlevande djur. Svinen jagades och slaktades således inte enbart i rituellt syfte eller enbart för
att ges till hundarna, utan de utgjorde, tillsammans
med vilda arter som hare och räv samt tama djur som
får, get och nötkreatur, ett viktigt inslag i öbornas
kost. Det var intaget av dessa landlevande djur som
balanserade upp intaget av de kraftigt marina fiskarterna och som bidrog till att hålla såväl δ13C-värdena
som δ15N-värdena nere.
Isotopanalyserna belyser även frågan om kulturdualism på ett mer specifikt plan. På detaljnivå bidrar
de nämligen till nya pusselbitar i förståelsen för vad
det gropkeramiska representerade. Intressanta är de
mer terrestriska δ13C-värden mellan -17,1 och -20,1
‰ som erhållits från fem gravar (nr 5, 62, 70, 73, 84)
i Ajvide (Österholm 2008; jfr Fahlander 2010). Fredrik Fahlander (2010) har lyft fram dessa värden som
ett belägg för att de jagande och fiskande gropkeramikerna verkligen blev involverade med den jordbrukande stridsyxekulturen i slutet av mellanneolitikum. Dessa individer med mer terrestriska värden än

vanligt låg dock begravda i gravar som inkluderade
material, vilket på intet sätt skiljde sig från det typiska för öns gropkeramiska gravar. Gravgodset bestod av harpuner, fiskekrokar, ljuster, svinkäkar, en
lerfigurin och tandpärlor (Burenhult 2002; Norderäng 2001, 2002, 2009). Värt att nämna i kontrast
till detta är den grav på platsen som inbegriper en
lårbensformad slipsten, vilket som bekant är en led
artefakt för stridsyxekulturen (Burenhult 2002:96,
119). Den person som blivit begravd med slipstenen
hade ett δ13C-värde på -16,2 ‰ (Norderäng 2008b),
ett värde som alltså ligger helt i linje med majoriteten av de analyserade personerna inom lokalen.
Upptagandet av med stridsyxekulturen associerade
ting och företeelser, något som skedde redan i början
av MN B (se kap. 7, 9), hade sannolikt ingenting
alls med ekonomi att göra. Det är tydligt att människorna tog till sig dessa och integrerade dem i sin
tillvaro. Återigen är det öbornas nära relationer med
människor västerut, upprätthållna genom resor över
lång tid, kontinuerliga personliga kontakter och möjligen giftermålsallianser, som gjorde att de kunde
tillägna sig kunskap och djupgående kännedom om
det som stridsyxekulturen skulle komma att stå för.
Människorna på ön kom dock att ta dessa nyheter,
som etablerades bland dem utanför ön vilka öborna
identifierade sig med och såg sig som relaterade till,
på sina egna sätt. För Gotlands del kom aspekter av
det som stridsyxekulturen stod för att inkorporeras
inom ramen för det gropkeramiska och det kom inte
att leda till någon tudelning av befolkningen. Isotopvärdena i relation till gravarna belyser dessutom att
ett intag av landlevande växter och djur, sannolikt
såväl odlade/tama som vilda, på intet sätt gick i strid
med det vi valt att beteckna som gropkeramiskt.
Den generella bild isotopanalyserna ger av dieten
visar att det inte finns någon anledning att ifrågasätta de ben efter tama djur eller spår efter jordbruk
som påträffats inom öns gropkeramiska platser. Den
visar att det inte finns någon anledning att se de
mellanneolitiska lämningar som påträffats på spridda platser runt om i landskapet, både vid kusten och
i inlandet, som spår efter olika kulturer eller grupper. Det finns som jag ser det inget underlag överhuvudtaget för att tala om kulturdualism på Gotland under mellanneolitikum. Det finns med tanke
på den kontinuitet i förhållningssätt samt gällande
plats och praktik som präglar ön, inte heller någon
materiell grund för att tala om några omfattande
och helomvändande immigrationer och emigrationer. Precis som alla människor på ön tog till sig de
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idéer och företeelser vi förknippar med trattbägarkulturen i övergången till tidigneolitikum, kom alla
människor på ön i övergången till mellanneolitikum
att ta till sig de idéer och företeelser som vi förknippar med den gropkeramiska kulturen.

De gropkeramiska platserna
Enligt min bedömning finns det inget som talar
för kulturdualism under mellanneolitikum, utan
öborna bör ha levt ett rörligt liv som inkluderade
såväl inlandet som kusten och de bör ha haft en
varierad ekonomi. Jordbruket fortsatte som tidigare vid sidan av jakt, fiske och insamling. Inlandet
övergavs inte och kusten nyttjades fortsättningsvis
såväl intensivt som varierat. Det är således en bild
av en stark kontinuitet från tidig- till mellanneolitikum som här målas upp, men samtidigt finns det
en markant skillnad. Under mellanneolitikum finns
de klassiska gropkeramiska platserna, vilka helt saknar motsvarighet i äldre material. De inbegriper två
helt nya fenomen, dels flatmarksgravfält, dels tjocka
lager innehållande exceptionella mängder ting och
material. De återfinns dessutom endast utmed kusten, även om deras direkta närhet till kustlinjen varierade såväl över tid som från plats till plats. Att
motsvarande platser helt saknas i inlandet gör dock
att en markant skillnad trots allt framträder mellan
just inland och kust under mellanneolitikum. För
att förstå denna skillnad behöver de gropkeramiska
platserna i sig, och deras relation till andra typer av
mellanneolitiska lokaler, begripliggöras. Vad var
egentligen detta för platser?
Vanligen har dessa lokaler begripliggjorts som
boplatser på ett eller annat sätt, även om åsikterna
går isär gällande hur de nyttjades för just boende.
Vissa menar att de ingick som boplatser inom ramen för ett rörligt liv och därför användes diskontinuerligt (Knutsson 1995), eventuellt t.o.m.
av olika grupper av människor (Fahlander 2003,
2006, 2010; jfr Stjerna 1911). Översandningar, som
belägg för att platserna ibland låg övergivna, samt
gravar som skär av varandra, vilket ansetts visa att
människorna inte visste var äldre gravar låg, har
lyfts fram som argument. Överlagringarna är emellertid en följd av transgressioner (se kap. 3), medan
gravarna som är överlappande avsiktligt verkar ha
placerats rakt över varandra (Andersson 2004). Att
nya gravar på ett systematiskt sätt skär av äldre tyder istället på att gravarna var synliga ovan mark
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på ett eller annat sätt (se kap. 9). Detta faktum
tillsammans med de övergripande strukturer som
präglar platserna, t.ex. koncentrationer med specifika djurarter och svarta ytor (se t.ex. Stenberger m.fl.
1943; Österholm 1989, 1997a, 1997b; Hedemark
m.fl. 2000), motsäger att olika, orelaterade, grupper
skulle ha använt platserna. Dessa ytor och strukturer förefaller ha upprätthållits och respekterats under lång tid. Det måste således ha funnits kunskap,
traditioner och regler kring vad som skulle och fick
göras var inom ramen för dessa platser, vilka i sin
tur måste ha traderats vidare från generation till
generation. Dessutom finns lokalspecifika uttryck
som skiljer olika platser åt gällande såväl gravläggningar som fyndmaterial (se t.ex. Janzon 1974; Österholm 1989), vilket talar för att varje specifik lokal var knuten till en specifik grupp av människor.
Detta motsäger att olika grupper skulle ha flyttat
från den ena gropkeramiska platsen till den andra
i ett rörligt boendemönster. När en grupp inte vistades på en gropkeramisk plats bör de således ha
vistats på en annan typ av lokal, snarare än på en
annan gropkeramisk plats. Detta är också en bild
som stöds av öns varierade mellanneolitiska material med en existens av olika typer av platser såväl
utmed kusten som inåt land.
Om öborna nu vistades och bodde på en mängd
olika platser både utmed kusten och inåt land, håller
inte förklaringen att gravarna skulle vara en följd av
att människor bott på en plats. I så fall hade gravar
återfunnits på betydligt fler olika typer av lokaler.
Gravarna i sig indikerar istället det säregna med
just dessa platser, vilket skiljer dem från andra, och
häri ligger också problemet med Lithbergs tolkning.
Han menade att öborna bodde permanent i det inre
av ön samtidigt som de gropkeramiska lokalerna
vid kusten fungerade som säsongsmässigt brukade
fiskelägen (Lithberg 1914). Tolkningen att dessa
platser fungerade som fiskeplatser under både tidigoch mellanneolitikum bidrar inte till förståelse för
varför de ändrade karaktär i övergången till mellanneolitikum. På vissa platser finns onekligen belägg
för att fiske bedrevs såväl under tidig- som under
mellanneolitikum, t.ex. i Fridtorp, men att hänvisa
till platserna som fiskeplatser förklarar inte varför
rikliga mängder material, inte minst stora mängder
keramik, deponerades inom lokalerna under just
mellanneolitikum och varför gravar först då, och
just där, började anläggas.
En idé som i så fall bättre förklarar det särpräglade med de gropkeramiska platserna är att de skulle
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ha varit mer permanent bebodda än andra lokaler.
Om öborna tidigare levt ett mycket rörligt liv och
först nu började bli lite mer bofasta, och det enkom
på de gropkeramiska lokalerna till skillnad från
alla andra typer av platser där människor vistades,
skulle det kunna förklara de tjockare lagren, den
större mängden fynd och enligt vissa forskare även
framväxandet av gravfält. Åsa M. Larsson har t.ex.
framhållit att de stora gravfälten på Gotland sannolikt är en följd av ett mer permanent boende på
ön p.g.a. det isolerade geografiska läget. Det mer
permanenta boendet ska ha resulterat i mer permanenta och därmed större gravfält (Å. M. Larsson
2009:393f). Även Burenhult och Österholm har varit inne på liknande resonemang då de framhållit
gravfälten som ett resultat av att ett mer permanent
boende skapade behov av att hävda territoriella rättigheter (Burenhult 1997c:62, 1997d:21, 1999:328;
Österholm 1997c:168). För flera forskare har emellertid kombinationen av ett permanent boende med
just förekomsten av gravar setts som problematisk.
Tidigt benämndes gravarna som boplatsgravar p.g.a.
att forskarna tänkte sig att de döda begravdes just
där människorna bodde, inte sällan i eller intill husen (se t.ex. Stjerna 1911; Nihlén 1927; Stenberger
m.fl. 1943; kap. 2). Stenberger skildrade t.ex. Västerbjers som ”en nekropol med tätt liggande gravar
som retts på själva boplatsen” (Stenberger 1964:99).
Många har sedan dess protesterat mot denna bild
och hävdat att gravarna aldrig anlades inom ytor
som samtidigt användes för boende, utan att de anlades inom äldre övergivna boendeytor samtidigt som
äldre gravytor kan ha använts för andra aktiviteter
(t.ex. Malmer 2002; jfr Janzon 1974). Vanligt har
också varit att framhålla att platserna fick en alltmer
ceremoniell och rituell betydelse med tiden. I Ajvide
har boendefasen placerats i MN A, medan gravar
påstås ha börjat anläggas först under MN B och dörren har hållits öppen för att människorna också bodde på platsen vid denna tid, kanske kring gravarna
eller närmare stranden (Österholm 1989:99, 117,
1997b:80f, 1997c:167f, 2002b:176f, 2002c:21; Burenhult 1997a:172f, 1997c:53, 1997d:19, 1999:328,
2002:32f). Andra har framhållit att förändringen
var mer genomgripande och att gravar anlades inom
gamla övergivna boplatser under senare delen av
mellanneolitikum, gärna i eller nära de gamla husen, som ett led i en framväxande anfäderskult. De
gamla boplatserna ska därmed ha blivit boplatser för
de döda, nekropoler (Björck 2007, 2012).
Dessa idéer är dock förenade med vissa både

tolkningsmässiga och dateringsrelaterade problem.
Tolkningsmässigt är det svårt att begripliggöra de
fyndförande lagrens likartade karaktär hela mellanneolitikum igenom om platserna först varit boplatser och sedan gravplatser. Liknande lager med
stora mängder djurben och keramik blir med detta
resonemang först spår efter vardagen, därefter lämningar efter begravningsritualer. Om keramik var
något människorna lämnade efter sig där de bodde,
varför återfinns de fortfarande och i lika hög utsträckning efter att platserna blivit gravfält och vice
versa. Fyndsammansättningen i lagren ger överlag
intryck av att platserna haft en likartad betydelse
hela perioden igenom.
Den andra problematiken gäller dateringarna.
Det allra vanligaste sedan gravarna började dateras
med 14C, är att de skildrats som ett sent fenomen. Av
de begravda personer Janzon daterade på 1970-talet
visade sig tre vara från MN A, elva från MN B och
en från senneolitikum (Janzon 1974). Denna bild,
att gravarna främst är från MN B och fortsätter in
i senneolitikum, har kommit att understrykas av
senare 14C-dateringar från främst Ajvide. Lagren i
Ajvide har utifrån dateringar bedömts härröra från
ca 3000 f.Kr., medan det argumenterats för att gravarna började anläggas ungefär i övergången till MN
B, ca 2750 f.Kr. (se t.ex. Burenhult 1997d:19). Denna bild av gravarna som ett yngre fenomen, där de
skildrats som nedgrävda genom äldre boplatslager,
är vanligt förekommande. Faktum är dock att de dateringar som denna tolkning bygger på är behäftade
med vissa problem.
1974 publicerade Janzon 14C-dateringar av 15 individer från tre platser: Ire, Västerbjers och Visby.
Sammantaget visade de på ett brett tidsspann från
3100 f.Kr. till 2200 f.Kr., med en tyngdpunkt under MN B. Gravar verkade således saknas under ett
inledande skede omfattande äldsta MN A, men ska
däremot ha anlagts in i senneolitikum. Tyvärr är
dock inte dessa dateringar tillförlitliga. Ann Segerberg har kunnat påvisa att en diskrepans på 230430 BP-år föreligger där de äldre konventionella dateringarna blir betydligt yngre än dateringar utförda
med acceleratorteknik p.g.a. att det vid Stockholms
laboratoriet under 1970- och 1980-talen användes
en förenklad förbehandling (Segerberg 1999:122).
Det var också just vid Stockholmslaboratoriet på
1970-talet som Janzons dateringar utfördes. Att denna problematik också omfattar Janzons dateringar
understryks av att grav 67 i Västerbjers daterats om
av Gunilla Eriksson, med en 435 BP-år stor diskre-
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pans som följd (Janzon 1974:124; Eriksson 2003:8).
Sannolikt ska därför samtliga av Janzons dateringar
dras tillbaka minst 230 BP-år i tiden, vilket i så fall
placerar dem ca 3350-2500 f.Kr. Dessa dateringar
måste emellertid även de sannolikt justeras något
till följd av reservoareffekten, vilket leder mig över
till problemet med senare tiders dateringar.
Avseende yngre dateringar har korrigeringar
gjorts för den s.k. reservoareffekten. Reservoareffekten handlar om att havslevande arters dateringar
skenbart blir äldre p.g.a. påverkan från gammalt
vatten. Detta antas också ha påverkat dateringen av
människor som i hög grad livnärt sig av marin kost.
På 1990-talet undersöktes detta närmare genom att
ben av säl, svin och igelkott från grav 2 och 29 i Ajvide daterades och jämfördes. Diskrepansen mellan
marina och terrestra djurarters datering visade på en
reservoareffekt för sälben på i genomsnitt 300 BPår. Utifrån detta uppskattades reservoareffekten för
människor under just mellanneolitikum vara i genomsnitt ca 200 BP-år (Lindqvist & Possnert 1997;
Possnert 2002). Det är också utifrån ett avdrag på
200 BP-år före kalibrering som Ajvidegravarna bedömts vara anlagda ca 2750-2250 f.Kr., d.v.s. under MN B och något in i senneolitikum. I de två
analyserade gravarna var dock diskrepansen mellan
människobenen och de terrestra arterna i realiteten
betydligt mindre än 200 BP-år (85 resp. 40 BP-år),
vilket också uppmärksammades av Eriksson 2003.
Hon lät analysera ytterligare två gravar, i detta fall
från Västerbjers, vilket gav ett liknande resultat (120
resp. 30 BP-år). Baserat på detta förespråkade hon
istället ett generellt avdrag på 70+/-40 år (Eriksson
2003). Att människor som trots en marin diet lever
på land också står landlevande djur närmare än de
havslevande när det gäller påverkan från gammalt
havsvatten förefaller dessutom rimligt. Faktum är
alltså att även korrigeringen för reservoareffekten
har gjort att gravarna skjutits alltför långt fram i
tiden.
Att på nytt tillämpa en generell korrigering vänder jag mig emellertid emot, med tanke på de kraftigt olika δ13C-värden som erhållits från perioden,
vilka blivit allt från starkt marina till helt terrestriska. Istället bör en bedömning göras från fall till
fall. Detta gäller särskilt som underlaget för Erikssons
generella värde på 70+/-40 år är litet och felmarginalerna för respektive datering stora i sig, vilket gäller
både de analyserade människo- och djurbenen. Att
utgå från grunddateringarna, vilka efter kalibrering
placerar gravarna i sent tidigneolitikum, i MN A och
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i MN B, men däremot inte i den allra sista fasen av
MN B, och att därefter ha i åtanke att många av dateringarna, om än inte alla, ska korrigeras mer eller
mindre långt framåt i tid p.g.a. reservoareffekten, ser
jag därför som det i dagsläget mest lämpliga om mer
generella bilder ska målas upp.
Föreställningen om gravarna som ett sent fenomen är alltså oriktig. Istället växer en annan bild
fram. Det går sannolikt inte att tala om en inledande fas under äldsta MN A utan gravar. Janzons dateringar antyder att riktigt tidiga mellanneolitiska
gravar finns på ön, där bl.a. den tidiga dateringen
av grav 30A i Visby kan nämnas. Detta understryks
också av en i senare tid erhållen 14C-datering till ca
3250 f.Kr. från en grav i Hemmor (Samuelsson &
Ytterberg 2002:30). Att den äldsta daterade graven
i Ajvide, grav 13, skär en stratigrafiskt äldre grav,
vittnar också om att det finns äldre gravar även där
(Burenhult 2002:41; Possnert 2002). Bägerfeldt har
också gjort bedömningen utifrån föremålen att vissa
gravar både i Visby och Ajvide anlades ca 31003000 f.Kr. (Bägerfeldt 1992:43) (se kap. 9).
Gravarna tycks alltså ha varit en del av de gropkeramiska platserna från inledningen av mellanneolitikum och framåt. De därpå följande utspridda dateringarna ger en bild av att nya gravar kontinuerligt
fogades till de gamla genom såväl MN A som MN
B. Detta stödjs också av gravgodset som inkluderar
föremål från såväl MN A som MN B. Däremot är
senneolitiska artefakter något som helt saknas (jfr
Bägerfeldt 1992:43). Gravarna bör alltså förstås som
ett mellanneolitiskt fenomen. Samtidigt kan det
konstateras att om det nu är så att gravar anlades
på dessa platser hela mellanneolitikum igenom, så
innebär det att gravarna och lagren är samtida.
Detta får konsekvenser för de forskare som menat att platserna ändrade karaktär över tid. Lokalerna var inga intensivt och permanent nyttjade
boplatser under MN A, för att under MN B få en
mer rituell betydelse eller omvandlas till nekropoler.
Om platserna användes för boende under mellanneolitikum bör människorna, så som Stenberger uttryckte det, ha levt ”utan rädsla eller skräck tillsammans med de döda” (Stenberger 1964:99). Detta är
inte heller något som alla forskare i senare tid ställt
sig främmande inför och det finns exempel från
både antropologiskt och arkeologiskt material som
belägger att gravar och hus ibland förekommer på
samma platser (t.ex. Knutsson 1995). Åsa M. Larsson (2009) har t.ex. hävdat att närvaron av de döda
och de dödas ben på boplatserna kan ha gett män-
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niskorna trygghet i en ständigt föränderlig tillvaro.
Om de tjocka lagren och anläggandet av gravar
ska förstås i termer av en ökad bofasthet vore dock
det förväntade att närvaron på andra platser och i
andra delar av landskapet minskade. Detta var också
vad Åsa M. Larsson (2009) menade för östra Mellansveriges del. Hon ansåg att vistelsen vid kusten,
som under tidigneolitikum skett säsongsmässigt, i
övergången till mellanneolitikum blev mer permanent. Samtidigt ställde hon sig öppen inför att människorna fortsättningsvis rörde sig inåt land, men
nu endast i samband med mindre jakt- och/eller insamlingsexpeditioner (Å. M. Larsson 2009). Att alla
de mellanneolitiska spår och lämningar som framkommit i de inre delarna av Gotland endast skulle vara resultatet efter dylika mindre expeditioner
ställer jag mig emellertid tveksam till. Enligt min
bedömning är det betydligt mer troligt att mindre
expeditioner för insamling av vilda växter och för
jakt på vilda djur, av det slag Larsson omtalar, var
något som skedde inom de hällmarksområden och i
de skogsområden där kända fynd idag saknas. Min
uppfattning är att de områden inom vilka fynd och
lokaler uppträder motsvarar något annat, något betydligt mer permanent. Detta handlar som jag ser
det om områden som människorna frekvent rörde
sig inom, där de vistades och även bodde. I detta
avseende delar jag fullt ut den åsikt som redan Lithberg (1914) presenterade om lösfyndens betydelse.
Jämförs mellanneolitikum med tidigneolitikum går det dessutom inte att urskilja belägg för
en minskad vistelse i inlandet (jfr fig. 5.6 och 6.9),
något som också pollenanalyserna stödjer (Munthe
m.fl. 1925; Påhlsson 1977; Österholm 1989:16f). Att
tala om ett övergivet inland eller en kraftigt minskad närvaro i inlandet under mellanneolitikum förefaller lika felaktigt som att tala om en under tidigneolitikum övergiven kust. Denna bild går dock
stick i stäv med idén om de gropkeramiska platserna
vid kusten som mer permanent bebodda än tidigare.
Paradoxalt nog är det dock just inom dessa lokaler
som de enda mer säkra lämningarna efter potentiella
husstrukturer från perioden har hittats.
Vad rör det sig då om för husstrukturer? Hur
många är de, kan de tänkas ha använts för boende
och stödjer de bilden av dessa lokaler som intensivt
och permanent bebodda? Är det just dessa husstrukturer eller något annat material som framför
allt pekats ut i argumentationen för att dessa lokaler fungerade som boplatser och förefaller det i så
fall rimligt? Skärskådas tidigare forskning är det

generellt sett inte husstrukturer, utan de tjocka
fyndförande lagren vilka lyfts fram i argumentationen för boende. Dessa har ofta skildrats som just
boplatslager. Vanligt är att det område där lagren
varit som tjockast och fyndrikast pekats ut som boplatsens centrum eller som den centrala boendeytan
(t.ex. Nihlén 1927; Hedemark m.fl. 2000:10f). Lagren har blivit synonyma med idén om boende och
om dessa platser som boplatser. Trots en utbredd
förekomst av gravar har platserna inte tolkats som
gravfält eller som platser för ritualiserade praktiker kring de döda. Istället har de primärt setts som
boplatser, något som verkar vara relaterat till just
förekomsten av lagren. Denna förekomst verkar ha
varit avgörande för idén att de döda begravdes i eller
intill boningshus. I Visby på 1920-talet framkom
t.ex. ett antal små stolp- eller störhål kring flera skelett och Nihlén nämnde möjligheten att det faktiskt
kunde vara en gravöverbyggnad. Detta var dock en
idé han sedan avfärdade baserat på att lagret över
skeletten innehöll vad han tolkade som måltidsrester och avfall (Nihlén 1925a:250). Allt sedan dess
har distinktioner av olika slag gjorts. Det har skiljts
mellan påstådda spår efter vardagen (keramikskärvor/djurben) och spår efter gravar (smycken/människoben) oavsett vilken kontext de hittats i (t.ex.
Lithberg 1914). Alternativt har kontexten varit avgörande för tolkningen oberoende av materialet. Keramikskävor och djurben i, över eller närmast kring
gravarna har tolkats som spår efter döds- eller begravningsmåltider, de längre därifrån har setts som
spår efter vardagliga aktiviteter (t.ex. Janzon 1974).
Det material som påträffats inom de svarta ytorna
i Ajvide har kommit att identifieras med ritualiserade handlingar, medan liknande material utanför
setts som spår efter boende (t.ex. Österholm 1997a,
1997b). Ett annat exempel är att ben av fisk och
säl tolkats som spår efter vardagliga förhållanden,
medan människoben, rödockra och svinben tolkats
som lämningar efter rituella praktiker (Hedemark
m.fl. 2000; jfr Fornander 2011a). Det kan också
nämnas hur platserna skildrats som viktiga försörjningsbaser för många människor samtidigt som all
keramik tolkats som rituellt krossad och deponerad
(Edenmo 2008:240; jfr Carlsson 1998; Gill 2003).
Trots att det i hög grad är samma typer av material
vilka hittats både i gravar och i lagren, har genom
distinktioner av olika slag en bild av dels vardagliga,
dels rituella handlingar ofta vidmakthållits. I båda
kontexterna förekommer t.ex. såväl ben av svin och
människor som ben av fisk och säl, samt såväl hela
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Figur 6.3. Ajvide, Eksta sn. Till vänster: på 1990-talet av Charlotte Eriksson och Therese Lindström utförd kartering av stolphål påträffade i Ajvide. Stolphålen grupperades i olika kategorier utifrån utseende, form och djup. Dessa olika kategorier markerades sedan
på kartan med olika färg. Här syns hur platsens många stolphål ligger enskilt, i rader eller i täta koncentrationer och hur de tycks ha
markerat och/eller avgränsat allt från enskilda gravar eller ytor till platsen i stort. Ur Burenhult 1997e:46. Till höger: av de två fotografierna överst föreställer den till vänster den rad av stolphål som följer platsens första påträffade svarta yta. Ur Österholm 1997b:82.
Fotografiet till höger visar en av de två strukturer av stolphål vilka under utgrävningarnas gång tolkats som spår efter resta byggnader.
Denna struktur av massiva stolphål tolkades som spår efter en oval huskonstruktion knuten till begravningsritualerna på platsen. Foto
taget av Göran Burenhult, ur Burenhult 1997e:46. Nederst finns en gravfältsplan upprättad efter 1996 års grävsäsong, där den först
påträffade svarta ytan är markerad och där stolphålsstrukturen är utmärkt som B. Ur Burenhult 1997c:53.

föremål som trasiga och fragment av dylika. Materialet i lagren är dessutom i stort likadant som i den
särpräglade miljön Stora Förvar (Schnittger & Rydh
1940), där människor med säkerhet inte bott. Utifrån de mellanneolitiska öbornas perspektiv var alla
typer av ting och material som påträffats på dessa
lokaler möjliga och fullt lämpliga att deponera i ritualiserade sammanhang, bl.a. tillsammans med de
döda. Varför skulle de då inte ha kunnat deponeras i ritualiserade sammanhang även över, intill och
inom de ibland stora ytor som skiljer gravarna åt?
Enbart lagren i sig med dess rikliga mängder
fynd kan av denna anledning inte tas som ett belägg
för boende. Att enkom se till lagren räcker inte för
att få klarhet i frågan om lokalerna bara fungerade
som platser för ritualiserade handlingar och begravningar eller om de också var boplatser. Rituellt deponerade ting kan tidigare ha använts i vardagen och
ritualiserade praktiker kan ha varit en del av män-
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niskornas liv på de platser där de bodde (jfr Brück
1999), men var det så? Det är för att förstå detta som
jag ser anläggningarna på dessa platser, och då särskilt potentiella husstrukturer, som så viktiga. Om
de tjocka lagren och förekomsten av gravar på just
dessa platser ska förstås som en följd av ett intensivt
och permanent boende av en tidigare aldrig skådad
art på ön vore det rimligt att spår efter ett stort antal
hus ämnade för boende förelåg. Dessutom borde ett
stort antal, till dessa hus relaterade, härdar använda
för det dagliga behovet av matlagning och värme
finnas.
Något som kan vara spår efter potentiella hus för
boende är för det första stolphål. Detta är också något som påträffats på flera av de gropkeramiska platserna. Ändå är det mycket få stolphål som bedömts
vara relaterade till varandra i termer av potentiella
hus eller byggnader. I flera fall är det möjligt att
detta beror på att de undersökningar som utförts va-

Kapitel 6

rit ytmässigt begränsade. Förhållandet är emellertid
likadant även på platser där stora ytor öppnats upp.
Den enda plats på ön där rikliga mängder anläggningar tolkade som stolphål framkommit är Ajvide.
Redan efter 1990-talets undersökningar konstaterades det att mer än 350 stolphål hade påträffats av
olika storlek och karaktär (Burenhult 1997c:54f,
1997e:46, 2002:32) (fig. 6.3). Om alla verkligen är
stolphål råder det dock en viss osäkerhet kring. Vid
ett tillfälle visade det sig t.ex. först i samband med
provtagning efter att undersökningarna avslutats att
vad som tolkats som ett stolphål i själva verket var
en liten spädbarnsgrav, grav 20 (Larje & Johansson
1997). Möjligheten finns därför att en del av dessa
anläggningar egentligen kan vara gropar eller barngravar. Även dateringen av dem är en problematik
värd att lyfta fram, särskilt som en grupp stolphål
kring en härd, tolkade som rester efter ett vindskydd,
daterats till bronsålder (Österholm 1989:95f). Fynd
vittnar också om att platsen även användes under
senneolitikum (t.ex. Österholm 1989:121; Burenhult 1997d:17; Norderäng 2009). Rent generellt
verkar det dock ha varit en stor mängd stolpar som
restes just på denna plats och en del av dem har också en tydlig koppling till platsens mellanneolitiska
material, som t.ex. till de svarta ytorna (fig. 6.3). Om
detta betyder att stolparna ingått i boningshus är
dock en helt annan fråga. Redan Janzon (1974) argumenterade för att ett direkt samband kan ha funnits
mellan bl.a. stolphål och gravar, något som också
följts upp i tolkningarna av de många stolphålen i
Ajvide. Att stolphål uppträder symmetriskt placerade i förhållande till platsens gravar har lyfts fram,
liksom möjligheten att många av dem kan vara spår
efter palissader, dödshus, offerplattformar eller enstaka, alternativt rader av, pålar resta i anslutning
till gravarna (Burenhult 1997d:18, 2002:32). Denna idé ligger väl i linje med att det, trots den stora
mängden anläggningar, endast är på två platser som
stolphålen i samband med undersökningarna tolkades som delar av husliknande byggnader från mellanneolitikum.
I det ena fallet har åtta massiva stolphål tolkats som spår efter en 5 x 2,5 m stor oval byggnad (Burenhult 2002:40; Norderäng 2007a:5) (fig.
6.3). Då tre av stolphålen framkom dikt an mot en
schaktkant intill en stor ännu ej undersökt yta, finns
emellertid en viss osäkerhet kring om verkligen hela
strukturen tagits fram. Ingen härd kunde relateras
till den eventuella byggnaden, som inte heller har
tolkats som ett boningshus utan som en byggnad

relaterad till begravningsaktiviteterna på platsen
(Burenhult 2002:32).
I det andra fallet har det inom en av platsens
svarta ytor, yta nr 3, framkommit tolv närliggande
stolphål, av vilka nio skiljts ut och föreslagits utgöra
spår efter en 2,5 x 3,2 m stor, oval huskonstruktion
(fig. 6.4). De tre exkluderade stolphålen knöts däremot till den svarta ytan då de framkom utmed dess
gräns åt väster (Norderäng 2007a:5f). Även fyra av
det påstådda husets stolphål följer dock den svarta
ytans gräns och ingen relaterad härd har påträffats.
Frågan är därför om inte samtliga stolphål här snarare ska förstås som relaterade till den svarta ytan,
inom vilken bl.a. spridda människoben framkommit, där stolparna haft någon form av markerande
eller avgränsande funktion. En parallell finns nämligen i anslutning till den första svarta ytan som
framkom inom lokalen, där flera mer eller mindre
böjda rader av stolpar avgränsat ytan, men endast
mot norr och öster (Burenhult 1997c:54, 1997e:46,
2002:32, 39f) (se fig. 6.3). Dessa rader av stolpar kan
antingen ha varit resta samtidigt eller också speglar de ombyggnader och förskjutningar i strukturen
kring de svarta ytorna över tid.
Som helhet finns det alltså inte ett enda helt säkert boningshus inom lokalen, trots det stora antalet
stolphål. En studie av den kartering och kategorisering av platsens stolphål som gjorts (Burenhult
1997e:46) (fig. 6.3) ger överlag intryck av att stolpar snarare rests som markörer eller avgränsningar,
att döma av att de uppträder enstaka, i mindre täta
koncentrationer eller i antingen raka eller böjda rader. Överlag återfinns stolphålen i två band, dels i
en böj i väster som förefaller ha följt strandlinjen,
dels i öster, varmed de ger intryck av att avgränsa
platsen i stort. Göran Burenhult har dock framhållit
att analyser antyder att ett antal av stolphålen sannolikt härrör från ett bebyggelseskede tillhörande
en äldre boplatsfas (Burenhult 1997c:54f). Om detta
är riktigt och människorna bodde i stolpburna hus
inom de gropkeramiska lokalerna trots att husen i
sig är svåra att i efterhand urskilja, borde emellertid
rikliga mängder stolphål ha påträffats på långt fler
platser än bara i Ajvide. Så är emellertid inte fallet.
Inom andra lokaler, vilka undersökts under vitt
spridda tider, är det i huvudsak endast enstaka stolphål som omnämnts eller inga alls. I Hemmor har
t.ex. endast två tveksamma stolphål urskilts (Hedemark m.fl. 2000). I Västerbjers är också antalet
stolphål, trots de stora sammanhängande ytor som
där undersökts, mycket fåtaliga. Ett par ensamlig-
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Figur 6.4. Ajvide, Eksta sn. Den andra stolphålsstrukturen, vilken tolkats som spår efter en oval byggnad, framkom i ena hörnet av
platsens tredje svarta yta. Till vänster: planritning över stolphålen, där nr 4-12 tolkats som spår efter en byggnad, medan nr 1-3
tolkats som en sammanhängande konstruktion relaterad till den svarta ytan (Norderäng 2007a:5). Värt att notera att dock att inte bara
nr 1-3 utan också nr 7-10 följer den svarta ytans utbredning. Några fynd eller andra anläggningar som kan styrka husteorin verkar
inte ha påträffats. Ur Norderäng 2007a:6. Till höger: planritning över de utgrävda ytorna efter 2008 års grävsäsong, på vilken platsens
fyra svarta ytor markerats ut. Ur Norderäng 2009:21.

gande stenskodda stolphål är de enda som har dokumenterats. Därutöver finns en beskrivning i text om
att ett fåtal med mörk jord fyllda lodräta eller i det
närmaste lodräta cylindriska försänkningar, såsom
härrörande från stolpar, iakttogs på krönet av den
höjd platsen breder ut sig på (Stenberger 1935b:11f;
Janzon 1974:39). Läget högst uppe på krönet ger
ett intryck av att dessa stolpar kan ha rests för att
markera platsen i stort. Kontrasten till de många
stolphålen i Ajvide är hur som helst markant, även
om Västerbjers verkar vara långt ifrån den enda
plats som på detta sätt skiljer sig från Ajvide. En
annan plats där stolphålen är fåtaliga trots att stora
ytor öppnats upp är Visby. Överlag har endast enstaka ensamliggande stolphål påträffats, precis som
i Västerbjers (se t.ex. Janzon 1974; Flyg & Olsson
1985). Även här är det dessutom endast på en enda
plats som en koncentration av stolphål framkommit,
i detta fall tolkat som spår efter en byggnad. I Visbys fall rör det sig om sex stycken 0,07-0,15 m i
diameter stora stolp- eller närmast störhål, av vilka
tre framkom i rad på ena sidan och två på den andra sidan om en försänkt yta inom vilken tre skelett
påträffats (fig. 6.5). Ett mindre stolphål påträffades
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dessutom på insidan av ett av de begravda personernas vänstra arm. Stolphålen var tydliga, 0,2-0,25
m djupa och kärnved fanns bevarad i flera av dem
(Nihlén 1924:112, 1925a:250, 1925b:22f). Om detta
en gång varit ett boningshus känns det relevant att
fråga sig varför det är det enda kända i sitt slag både
från platsen och från ön i stort. Vad som även talar emot boendeidén är att anläggningarna i sig är
så pass små. Att stolphålen snarare härrör från en
gravöverbyggnad ligger nära tillhands, vilket som
redan nämnts också var Nihléns första intryck vid
undersökningarna (Nihlén 1925a:250).
Sammanfattningsvis är min bedömning att det
utifrån påträffade stolphål inte går att argumentera för dessa platser som permanent bebodda eller
som boplatser överhuvudtaget. Att resa stolpar och
trästolpskonstruktioner verkar ha varit något som
skedde i kraftigt varierande utsträckning. När stolpar restes förefaller dessutom det gemensamma inte
ha varit att konstruera boningshus, utan snarare att
med enstaka stolpar, klungor av stolpar eller med
trästolpskonstruktioner, markera och/eller avgränsa
allt från enskilda gravar och specifika ytor till hela
lokalerna i sig.
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Figur 6.5. Visby. Planritning som visar de enda stolphål på
platsen vilka framkommit på ett sådant sätt att de tolkats som
spår efter en byggnad. Värt att notera är hur de närmast har
storleken av störhål och hur de dessutom avgränsar en delvis
nedsänkt yta inom vilken flera begravda personer påträffats. Ur
Janzon 1974:297.

Förutom stolphål finns anläggningar inom de
gropkeramiska platserna vilka tolkats som hyddbottnar. Inte heller dessa är emellertid särskilt
många, utan det rör sig om två strukturer i Visby,
två i Västerbjers och en i Hemmor. De två utpekade
strukturerna i Visby verkar intressant nog onekligen vara lämningar efter byggnader (Flyg & Olsson
1985), men problemet är att de inte är från stenåldern. Vid byggandet av dem har flera mellanneolitiska gravar förstörts och dessutom klargör fynd av
metall att de är betydligt yngre än så. Lämningarna
i Västerbjers och Hemmor är däremot av allt att
döma mellanneolitiska, men att det skulle röra sig
om spår efter byggnader förefaller högst osäkert.
Under 1930-talets undersökningar i Västerbjers
kom två strukturer beskrivna som kraftiga anhopningar av kulturlager, kring 4 m i diameter stora,
att tolkas som hyddbottnar (Bellander 1934) (fig.
6.6). Detta ger initialt intryck av att kunna vara efterföljare till de potentiella nedsänkta golvplan som
hittats inom tidigneolitiska platser. Dokumentationen med såväl plan- som profilritningar gör det i
detta fall möjligt att i efterhand få en närmare bild
av strukturerna i sig. Vad som då framgår är att båda
strukturerna hade en ojämn bottennivå med ett centralt djup på som mest 0,7 respektive 1 m. Om en
jämn golvnivå funnits, bör den således ha grävts
igenom vid anläggandet av större gropar, sannolikt
gravar. Denna idé förstärks av att det ovanpå en av
groparna framkom en gles stenpackning. På precis
samma sätt påträffades nämligen en stensamling
strax söder därom och mitt under denna framkom
just en grav, grav 42 (Bellander 1934). Att dessa

strukturer och gravarna hör nära samman talar även
en parallell inom en annan del av platsen för, där
ett lager av liknande storlek och karaktär hittades
ovanpå just en grav, grav 88 (Stenberger 1939c).
Förutom denna problematik är tolkningen av
själva strukturerna tveksam. Avseende den ena s.k.
hyddbottnen framgår det av profilritningarna att
denna, undantaget gropen, hade samma djup som
det kringliggande lagret (västra boplatsen). Något
nedsänkt golvplan går det inte att tala om och bristen på spår efter andra konstruktionsdetaljer som
stolphål eller rännor gör tolkningen av denna kulturlageranhopning som en huslämning högst tveksam.
Snarare verkar det röra sig om en yta, ovan och kring
en grav, där graven täckts med en ytlig stenpackning, där härdar placerats dikt an och där särskilt
intensiva deponeringar av ting och andra material
utförts. Den andra s.k. hyddbottnen, som framkom
ca 0,5 m utanför lagret (västra boplatsen) motsvarade däremot ett mot den närmaste omgivningen
djupare lager, precis som i fallet med lagret ovan
grav 88. Närheten till det intilliggande ytmässigt
mer omfattande kulturlagret, liksom det faktum att
ett stråk av kulturlager fortsatte från anhopningen
bortåt, motsäger dock att det är en medvetet formad
struktur. Dessutom kan nämnas att lagret ovanför
grav 88 aldrig tolkades som ett golvlager eller en
hyddbotten, utan som en kulturlageranhopning. Att
denna typ av lämningar bara hittats i Västerbjers är
också en viktig faktor. Omständigheter i samband
med undersökningarna kan därför ha haft betydelse
på denna exploateringsundersökta plats, där marken
banades av antingen innan arkeologerna kommit till
platsen av arbetare vid grustäkten eller innan undersökningen påbörjades. Denna avbaning kan mycket
väl ha påverkat platsen, där tjockare lager uppges
ha saknats. Det som har påträffats, inklusive dessa
tre strukturer, verkar således vara av avbaning opåverkade, mer eller mindre stora, ytor med bevarat
kulturlager (varav de större benämnts som östra och
västra boplatsen).
Slutligen finns ytterligare en lämning som tolkats som en bostadsrest vilken påträffats i Hemmor
(Wennersten 1907a:8). I detta fall rör det sig om
en ca 2 x 2,5 m stor stenkrets, helt utan relaterade
konstruktionsdetaljer som t.ex. rännor eller stolphål
(Hedemark m.fl. 2000:22) (fig. 6.7). Enligt Wennersten (1907a) ska emellertid lagret som stenarna vilade på ha varit hårt tilltrampat, både innanför och
utanför kretsen. Att detta skulle motsvara en golvnivå känns däremot tveksamt med tanke på lagrets
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Figur 6.6. Västerbjers, Gothem sn. Vid utgrävningarna på platsen har endast två strukturer tolkats i termer av potentiella byggnader,
benämnda som hyddbotten A respektive B. Till vänster: hyddbotten A i plan och profil. Av profilen genom norra delen framgår att en djup
nedgrävning finns på platsen, men att detta inte är något som gäller strukturen som helhet klargörs av resterande profiler. Kulturlagret
har exempelvis varit exakt lika djupt både inom och omedelbart utanför den s.k. bottnen i den nordvästra kanten. Till höger: hyddbotten
B i plan och profil. Denna struktur ska ha varit djupare belägen än omgivningen, men samtidigt syns på planritningen ett brett stråk där
lagret fortsatte varför det är tydligt att det inte rör sig om en avsiktligt skapad, avgränsad struktur. Istället synes det vara fråga om en
kulturlagerrest. ATA.

förekomst både utanför och innanför strukturen
i sig samtidigt som stenarna framkom under det
fyndförande lagret på samma nivå som ett mindre
än en meter därifrån påträffat skelett. Strukturen
täcktes även delvis av ett 8 cm tjockt asklager, vilket
fortsatte både norr- och västerut. Detta askblandade
lager täckte t.ex. det intilliggande skelettet. Wennersten (1907a) menade att askan sannolikt kom
från en närbelägen ännu ej påträffad härd. Därefter
har det föreslagits att lagret är ett resultat av att den
förmodade hyddan brändes ner när den som bott där
avlidit (Hedemark m.fl. 2000:22ff). I så fall borde
dock hela stenkretsen ha täckts av lagret. Om detta
varit praxis vid dödsfall borde det dessutom vara
minst lika vanligt med lämningar av detta slag som
med gravar inom öns gropkeramiska lokaler, vilket
det inte alls är. Stenkretsen i Hemmor är tvärtemot
den enda i sitt slag som är känd från hela Gotland.
Frågan är om tolkningen av denna anläggning
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som en stenkrets överhuvudtaget är riktig. De enskilda elementen som skelett, aska och stenar är
nämligen inte alls ovanliga inom öns gropkeramiska platser. Dessutom skulle det lika gärna som
att vara en krets kunna handla om flera närliggande
stenansamlingar och stenrader. Detta styrks t.ex. av
skillnaden i stenstorlek mellan de rumsligt något åtskilda ansamlingarna. Dessutom finns i så fall jämförbara exempel. Redan inom lokalen i sig finns en
parallell, då det i ett annat schakt påträffats en del
av en stenrad (Hedemark m.fl. 2000:21f). I Grausne
avgränsades ena långsidan av en grav av en rad med
större stenar (Österholm 1989:154) (se fig. 8.1), vilket för tankarna till den i Hemmor, av stora stenar
och mot skelettet svagt böjda stenansamlingen som
motsvarar den påstådda stenkretsens västra sida. Ett
annat exempel är offerplats 44 i Västerbjers, vilken
framträdde som en långsträckt ansamling av skörbränd sten och kol på samma nivå som gravarna
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Figur 6.7. Hemmor, När sn. Den enda struktur som i Hemmor tolkats i termer av ett hus är den stenkrets, vilken framkom vid 1903 års
utgrävning och som av Wennersten (1907a) skildrades som en boplatsrest. Av planritningen framgår hur den s.k. kretsen egentligen
utgörs av flera åtskilda rader respektive ansamlingar av stenar. ATA.

(Bellander 1934). Att stenar lagts i nedgrävningar
och att stenrader eller stenansamlingar konstruerats
är inget ovanligt, men det tycks inte ha haft något
som helst med boende att göra. Istället förefaller
dessa handlingar ha ingått i ritualiserade praktiker
involverande nedläggelser och gravar. Dessutom verkar stenar och stenrader ha haft samma markerande och avgränsande funktion på vissa platser, som
stolphål haft på andra. En grav i Gullrum omgärdades t.ex. inte av stolphål som i Visby, utan av sju
utmed skelettet placerade stenar (Hansson 1892a).
Här är även den allra första mellanneolitiska graven
som påträffades på ön värd att lyfta fram, en grav
från Västerbjers som ska ha omgärdats av en halvcirkel av större gråstenar (Hildebrand 1887; Lithberg
1914:89).
På sätt och vis har jag full förståelse för de tolkningar som tidigare presenterats, särskilt mot bakgrund av den bild som präglat den gropkeramiska
kulturen i stort. Det finns emellertid andra tolkningsmöjligheter och helheten är en viktig aspekt
som inte får glömmas bort. Med tanke på de stora
ytor som faktiskt grävts ut inom flera av öns lokaler
överensstämmer inte tolkningen av dessa platser som
intensivt bebodda med de extremt få potentiella hus
som påträffats. De hus som pekats ut är anmärkningsvärt få och i flera fall är dessutom dateringen
eller tolkningen av dem högst tveksam. Även om

det skulle vara hus är underlaget alltför litet för att
kunna användas i en argumentation för att de tjocka
lagren och gravarna beror på ett intensivt boende
inom de ytor av lokalerna som hittills undersökts.
Avsaknaden av huslämningar var i själva verket redan Stenberger väl medveten om, men han tolkade
ändå Västerbjers som en boplats. Det han framför
allt pekade på var, snarare än potentiella huslämningar (se dock Sternberger 1964:99), de många
härdar som framkommit (fig. 6.8). Enligt honom
markerade sannolikt de flesta av härdarna platsen för
hus, från vilka spåren i övrigt helt förstörts (Stenberger m.fl. 1943:25ff; Leijonhufvud 1989:29). Härdar
är alltså något som knutits till boende, vilket gör det
relevant att studera även dessa något mer i detalj.
Den förste att argumentera för härdar som platsen för hus var Nihlén. I Gumbalde kring och mellan ett par stora stenar, där lagren uppgavs vara som
allra tjockast, tolkade han en stensamling intill ett
markfast block som spår efter en härd i en hydda.
Han drog dessutom en parallell till Alvena i Eskelhem sn i Toftaområdet, vars rikligaste kulturlager
framkommit i anslutning till några stora flyttblock
och där en härd påträffats under en utskjutande del
av ett av blocken (Nihlén 1923, 1927:106). Denna
närvaro av flyttblock och markfasta stenar talar dock
i sig emot att detta skulle utgöra platser för hus. Däremot är de rikliga fyndmängderna något som för-
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Figur 6.8. Västerbjers, Gothem sn. Plan över platsen som helhet med gravar, kulturlagerkoncentrationer och härdar markerade. Kompletterad av Janzon efter Stenberger m.fl. 1943. Av planen framgår hur härdarna ligger enskilt, i rader eller i täta koncentrationer där de
tycks ha markerat och/eller avgränsat allt från enskilda gravar och enskilda ytor till hela platsen i sig. Ur Janzon 1974:336.

218

Kapitel 6

enar dessa två anläggningar med flera andra härdar
på ön. Frågan är emellertid om detta samband ska
tas som en intäkt för boende och om härdarna kan
fylla det tomrum som bristen på huslämningar skapat.
Härdar är emellertid inte något som regelmässigt förekommer i högre antal. Härdarna i Väster
bjers är förvisso rikligt förekommande och materialet i och intill dem liksom deras läge, talar för
att flera av dem kan vara mellanneolitiska, även om
det faktum att platsen fortsatt användas även under
yngre perioder är en källkritisk faktor att ta hänsyn
till. Inom den s.k. östra boplatsen var fynden genomgående fåtaliga förutom på två platser, dels över
och kring grav 38 och 39, dels över och kring just
en härd (Bellander 1934). Denna rikliga förekomst
av härdar framträder dock närmast som ett för just
denna lokal specifikt drag. Vänds blicken istället till
Ajvide är situationen en helt annan. Inom denna väl
undersökta plats där stora ytor öppnats upp har mer
än 80 gravar, flera hundra stolphål, fyra svarta ytor
och enorma mängder fynd påträffats, men däremot
endast två härdar samt två koncentrationer med
skörbränd sten (Norderäng 2001, 2006a:5). På vissa
platser föreligger alltså rikligt med härdar, medan
det inom andra lokaler knappt finns några alls.
Det verkar som att stolpar respektive härdar varit
utbytbara och därmed fyllt en och samma funktion
på dessa platser. Medan härdarna är få och stolphålen rikliga i Ajvide, är stolphålen i Västerbjers få och
härdarna rikligt förekommande. Intressant är att
härdarna i Västerbjers likt stolphålen i Ajvide dessutom återfinns enstaka, i små grupper eller i rader,
där de tycks markera och/eller avgränsa allt från enskilda gravar och ytor till hela lokalen i sig (fig. 6.8).
Om människorna rest stolpar, tänt eldar och/eller
använt sten för att markera och avgränsa, tycks ha
varierat från plats till plats och kan närmast identifieras som lokalbundna val.
När människor väl valt att anlägga härdar och
tända eldar hur har de då använts? Kan de sägas vara
spår efter vardagliga aktiviteter relaterade till boende? Inte heller detta är dock den bild som framträder om materialet i och kring härdarna studeras mer
ingående. I Ajvide påträffades den ena härden dikt
an mot grav 67 och den andra endast en meter söder
därom (Norderäng 2001). Härdarna låg alltså nära
varandra i direkt anslutning till en grav och de återfanns också inom den gränszon där gravarna upphör
söderut varefter ytor med spridda människoben tar
vid. Det som därutöver utmärkte området kring och

mellan härdarna var exceptionellt rikliga mängder
gropkeramik. I två av kvadratmeterrutorna närmast
den ena härden framkom 10 kg keramik enbart i
varsitt skikt om 10 cm. Härdarna förefaller ha varit
mittpunkter för deponerandet av enorma mängder
keramik, vilket av många forskare i senare tid skildrats som en ritualiserad praktik (t.ex. Carlsson 1998;
Gill 2003; Edenmo 2008). Samma associationer ger
de två anhopningarna med skörbränd sten i och med
att de påträffats inom en yta karaktäriserad av en
stor förekomst av spridda människoben (Norderäng
2006a:5f).
Intressant i sammanhanget är den rektangulära
härd med stensatta sidor som grävts ut i Hemmor.
Inte heller denna ger något som helst intryck av att
ha använts till vardags. Precis som i Ajvide framkom exceptionella mängder keramik. Inom de 10 m2
kring härden som undersökts tillvaratogs 126 kg keramik. Därutöver påträffades 70 kg djurben från en
mängd olika arter liksom över 400 hela och trasiga
föremål som t.ex. pärlor och yxor, att jämföra med
endast 1,4 kg slaget stenmaterial. Föremålen har
beskrivits som varande av samma karaktär som de
vilka vanligtvis förekommer i öns gravar. Därutöver
påträffades fläckar av rödockra och även en del människoben. Flera av människobenen var svedda och/
eller spjälkade och de flesta framkom spridda kring
härden. I detta fall har härden inte heller tolkats
som en boplatslämning, utan det har framförts att
det undersökta området sannolikt brukades i samband med ritualiserade praktiker (Hedemark m.fl.
2000:18f, 21f).
Det är emellertid inte alltid som området kring
härdarna består av exceptionellt rikliga mängder
fynd. Inom ett område i Västerbjers har det uppgivits att föremål helt saknades mellan härdar och
gravar. Inte heller inom områden av detta slag tycks
dock ett vardagligt bruk vara en tänkbar tolkning.
I direkt anslutning till en av härdarna, härd 76,
påträffades t.ex. ett välbevarat människokranium
(Stenberger 1936b:3) (fig. 9.15). Den gemensamma
faktorn för härdarna, och användandet av eld, tycks
snarare vara hanterandet av de döda. Det nära samband mellan härdar och gravar som finns är dessutom något som uppmärksammades tidigt (se Nihlén
1927).
I detta sammanhang vill jag också lyfta fram vad
som tolkats som avfallsgropar, varav flertalet finns
omnämnda i rapporterna från Västerbjers. Även
dessa har nämligen en nära koppling till härdar varför jag skulle tro att det inte alls är fråga om några
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vardagligt brukade avfallsgropar, utan om paralleller till de anläggningar som i Ajvide tolkats som
kenotafer (se t.ex. Burenhult 1997c:54). Som exempel kan nämnas att två långsmala s.k. avfallsgropar,
med en härd och ett stolphål nära intill, grävts ut
och i detta fall uppgavs det att anläggningarna inledningsvis såg ut att kunna vara gravar, men att de
sedan visade sig sakna skelett (Arwidsson 1947).
Det är inte heller enkom så att det bara finns ett
nära rumsligt samband mellan härdar och gravar,
utan i flera fall tycks dessutom gränsen dem emellan
närmast ha varit flytande. Å ena sidan finns det härdar som innehåller material av samma karaktär som
gravarna och dessutom är människoben något som
förekommer i eller intill dem. Å andra sidan är skörbränd sten eller spår efter eld något som ibland påträffats som en del i gravöverbyggnaden eller t.o.m.
i själva graven. Detta noterade också Janzon som
framhöll att eldningslager och/eller härdar kan ha
hört samman med ”åtminstone vissa gravars rituella
konstruktion” (Janzon 1974:31-39). För att ge några exempel är offerplats 44 i Västerbjers intressant
då den närmast utgör en hybrid. Om det inte vore
för fynden och deras placering hade anläggningen
säkerligen tolkats som en härd då den utgjorde en
långsmal (1,5 m lång och ca 0,6 m bred) anhopning
av skörbränd sten och kol belägen på samma nivå
som gravarna. I den framkom emellertid en samling
av tätt liggande svinbetar, en koncentration bestående av 95 tandpärlor, rödockra samt spridda djurben. Dessa ting och material återfanns utplacerade
precis som om det vore en grav, vilket ledde till att
anläggningen kom att tolkas som en offerplats. Att
en rund härd framkom i anslutning till den stärker
också gravassociationen (Bellander 1934). Frågan
är om inte en del av härdarna egentligen är gravar
som människorna valt att elda i. Intressant i relation till detta är den strukturella likhet som finns
mellan härdar och gravar på dessa platser, där det
bland båda anläggningstyperna förekommer både
runda och långsmala nedgrävningar samt också mer
rektangulära dylika med stensatta sidor.
Som nämnts finns gravar med spår efter eld i eller
ovanpå. I grav 4 i Ire visade sig skelettet från kraniet
och ner till knäna vara täckt av ett av kalkstensflisor
kringgärdat 0,4 m tjockt asklager (Janzon 1974:32).
Flera exempel finns också från Visby. I grav 14 framkom en liten askfläck på den plats där skelettets fotben borde ha återfunnits (Janzon 1974:33, 305). Intressant att nämna är också de spår av eldning som
påträffats inom platsens stolpburna struktur, vilket
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av Nihlén i en artikel framhölls som platsen för hyddans härd (Nihlén 1925a:250f). I rapporten var han
dock noga med att klargöra att det inte fanns några
som helst spår efter en anordnad härd, utan endast
ett mindre område med rikliga mängder djurben där
jorden var uppblandad med stenar, av vilka flera var
skörbrända. En del närliggande keramikskärvor och
även några mindre människoben påträffades tydligt
brända (Nihlén 1925b:22). Liknande fyndsammanhang är kända även från gravarnas överbyggnad.
Grav 42 var t.ex. täckt av en stenpackning med utvalt stenmaterial bestående av mindre kalkstenar
centralt och större utmed kanterna. I packningen
ingick även flera stenar av glimmerhaltig bergart,
ett material som återkommer i öns mellanneolitiska
material, och dessutom iakttogs en spridd förekomst
av skörbränd sten med en sammanlagd vikt av 1,5
kg (Flyg & Olsson 1985:86). På liknande sätt påträffades ovanpå den stenpackning som täckte grav 30
två eldningslager, och i den ena av dessa framkom
bl.a. ett bränt kraniefragment av människa (Janzon
1974:33, 322).
De härdar, ask- och eldningslager samt spår efter
eld som påträffats inom de gropkeramiska platserna
ger således inte alls intryck av att ha använts till vardags. Istället står det klart att användandet av eld
varit en integrerad del i hanterandet av döda, både
i samband med begravningar och därefter. Ska det
hållas fast vid idén om boende återstår som jag ser
det endast en möjlighet, nämligen att både hus och
härdar som nyttjades i vardagen anlades ytligt och
därför helt odlats bort. Att de allra flesta av öns gropkeramiska platser använts som åkermark i senare tid
gör att det finns en möjlighet att huslämningar och
härdar helt förstörts. En aspekt talar emellertid starkt
emot även denna idé och det är att flera av de platser
som undersökts visar spår av att ha påverkats av den
fjärde litorinatransgressionen, varvid lokalerna delvis
överlagrats. Detta medför att marknivån från tiden
innan denna händelse ligger väl skyddad under plogdjup. Om ytligt anlagda hus och härdar funnits på
lokalerna borde de ha återfunnits välbevarade under
transgressionsskikt, vilket de emellertid inte har.
Min sammantagna bedömning utifrån den genomgång jag här gjort är att dessa platser aldrig var
ämnade för vardagligt boende överhuvudtaget under
mellanneolitikum. Det finns inget materiellt underlag för ett dylikt påstående i termer av hus eller
av, i samband med vardagliga aktiviteter, nyttjade
härdar. Detta medför i sin tur att det är inom andra typer av lokaler, synliga genom lösfynd, genom
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platser med tunna lager med mer begränsade fyndmängder, där keramik förekommer betydligt mer
sparsamt och där den också har en betydligt mer
anonym karaktär samt genom platser med till perioden daterade föremål eller anläggningar, som spåren
efter vardagen bör finnas. Det finns genom dessa
typer av lämningar en riklig förekomst av mellanneolitiska lokaler på ön, såväl utmed kusten som i
dess inre delar. Jag menar däremot inte att alla dessa
platser är att begripliggöra som boendelokaler, utan
här göms säkerligen platser av helt olika karaktär
använda för olika typer av verksamheter under olika
lång tid, till vilka säkerligen såväl mer vardagliga
som ritualiserande praktiker hört. Som exempel kan
nämnas att det på flera av de tidigneolitiska lokalerna där potentiella huslämningar framkommit, också
har påträffats mellanneolitiska spår. Detta gäller
t.ex. Stora Domerarve, Snausarve och Rosarve. De
husstrukturer, i form av såväl stolpburna konstruktioner som nedsänkta golvplan, vilka påträffats på
tidigneolitiska platser skulle i flera fall rent hypotetiskt kunna vara från såväl tidig- som mellanneolitikum (se kap. 5). Samtidigt finns helt andra typer av
lokaler, som Liffride och Vinarve, där människorna
istället verkar ha bedrivit åkerbruk och en plats som
Nasume med rikliga spår efter säljakt och havsfiske.
Dessutom finns platser med till synes endast spår
av ritualiserade handlingar, som vid Hassle i Väte
sn som ligger på sydsidan av det vattendrag som
Mölner låg direkt norr om. Här har vid kalkbrytning framkommit dels en båtyxa med sex svinbetar
lagda tätt intill och ca 5 m därifrån hittades en dolk
av horn. Stenberger (1939b) tolkade detta som spår
efter en grav, men avsaknaden av skelett trots goda
bevaringsförhållanden gör att jag snarare skulle vilja
tolka dem som lämningar efter ritualiserade nedläggelser i form av en eller potentiellt två depåer. Det
föreligger alltså en stor variation bland de mellanneolitiska lokalerna, på precis samma sätt som bland
de tidigneolitiska och mesolitiska. Rent generellt är
kontinuiteten stor, framför allt från tidig- till mellanneolitikum. Bosättningsmönstret har varit anmärkningsvärt stabilt över tid. Redan när männi
skorna fullt ut levde som jägare och samlare under
mesolitikum kom de att bygga upp en tillvaro och
utnyttja resurser, både vid kusten och i inlandet.
Detta kom inte att förändras ens när människorna i
övergången till tidigneolitikum tog till sig jordbruket. Istället kom jordbruket att integreras i en redan
existerande och väl fungerande tillvaro, en tillvaro
som inte heller i övergången till mellanneolitikum

verkar ha genomgått några drastiska förändringar.
Det finns inget som talar för att de mellanneolitiska platserna i öns inre skulle ha haft en helt annan betydelse än de tidigneolitiska och mesolitiska.
Förutom de gropkeramiska platserna har liknande
lämningar med lösfynd, anläggningar och/eller
fyndförande lager dessutom påträffats både utmed
kusten och i det inre av ön. Spår efter liknande ekonomiska aktiviteter har framkommit, ibland t.o.m.
på exakt samma plats. Överlag ger materialet intryck av en hög grad av kontinuitet avseende ekonomi, plats, praktik och potentiellt också avseende
huskonstruktioner. Orsaken till att öborna lämnade
trattbägarkulturen och de idéer och företeelser denna förknippades med, varpå istället gropkeramiska
platser började växa fram, kan alltså varken förklaras
i termer av helt omvälvande förändringar i boendet
eller ekonomin. Den huvudsakliga förklaringen verkar ha legat på ett annat plan.
Intressant i detta sammanhang är att de gropkeramiska platserna verkar ha fungerat som lokaler för
ritualiserade praktiker som involverande ett hanterande och deponerande av ting och djur samt döda
människor. I dessa praktiker var dessutom användandet av eld ett, åtminstone på vissa platser, viktigt
inslag. Platserna i sig präglas dessutom av företeelser
som tycks kunna förklaras i termer av att de markerat eller avgränsat allt från enskilda gravar eller
ytor till platserna i sig med hjälp av stolpar, stenar
och/eller eldar. Fram växer bilden av att det var de
ritualiserade praktiker, som under tidigneolitikum
skett inom av naturen väl avgränsade rum eller i
gränszoner runt om i landskapet, som under mellanneolitikum kom att koncentreras till de gropkeramiska platserna. Ligger då en del av förklaringen
i en förändrad syn på landskapet och på var ritualiserade handlingar skulle äga rum? Ligger förklaringen i religiösa och/eller sociala förändringar, som
inverkat på synen på landskapet, ting, djur likväl
som på andra människor, såväl levande som döda?
För att avgöra det har jag valt att titta närmare på
dessa aspekter av tillvaron och först ut är synen på
landskapet. Kom denna att förändras och i så fall på
vilket sätt?
Innan jag studerar landskapet mer ingående vill
jag dock nämna att jag långtifrån är den första som
ställt sig kritisk till idén om de gropkeramiska platserna som boplatser för att istället lyfta fram ritualiserade handlingar. Bägerfeldt (1992) menade t.ex.
att de gropkeramiska platserna tog över de roller
och de betydelser som megalitgravarna och sarupan-
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läggningarna tidigare haft. Han såg dem emellertid
primärt som mötes- och handelsplatser för samhällets elit, som också begravdes där. Att endast en
mindre del av öns befolkning skulle ha använt lokalerna är emellertid en tolkning som stämmer dåligt med de exceptionellt rikliga mängder fynd som
gjorts på dessa platser. Istället ger de stora materialmängderna intryck av att vara lämningar efter ett
intensivt nyttjande av många människor under lång
tid. Sannolikt var detta lokaler som berörde hela öns
befolkning.
Närmare till hands ligger då Gills förklaring, då
även han såg dem som mötesplatser men för olika
lokala grupper. Han menade att de var platser för
handhavande av döda samt att lokalerna hade en
central betydelse för skapandet och återskapandet av
olika gruppers identiteter (Gill 2003). Detta ligger
väl i linje med tanken att de ritualer som tidigare
skett i gränszoner i landskapet nu kom att koncentreras till de gropkeramiska platserna. Anläggandet
av gravar på de gropkeramiska platserna har också
av Björck (2007, 2012) skildrats som ett uttryck för
en ökad anfäderskult. Det verkar onekligen som att
de döda nu var väsentligt mycket viktigare än tidigare. Denna förändringsprocess verkar ha inletts redan i sent tidigneolitikum. Resandet av megalitgravar är som nämnts ett möjligt uttryck för att fokus
försköts mot de döda (se kap. 5). Men varför fortsatte
människorna inte att resa megalitgravar i gränszoner
och varför förlades inte de ritualiserade praktiker vi
finner på de gropkeramiska platserna invid dessa?
Vad var det som de gropkeramiska platserna representerade? Varför började de döda gravläggas där?
Björck (2007, 2012) menade att det var på gamla
boplatser de döda begravdes, i eller intill husen, i ett
skapande av nekropoler. Han menade att denna förändring skedde under loppet av mellanneolitikum.
Frågan är emellertid om inte detta istället skulle
kunna representera den förändring som inträffade i
övergången från tidig- till mellanneolitikum? Avsaknaden av huslämningar talar emellertid emot
även detta och dessutom borde liknande platser, om
det nu var äldre boplatser människorna sökte sig till,
rimligen ha anlagts även i andra landskapsrum, t.ex.
i inlandet, om det nu var så att de växte fram där
människor bott under tidigneolitikum. Även om
vissa av dessa lokaler användes redan under tidigneolitikum, är det inte heller säkert att alla gjorde
det. Gill (2003) har i sin tur föreslagit att platserna
var liminalt belägna, avskilda från andra typer av
verksamheter. Ligger det då något i detta? För att
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försöka besvara dessa frågor och försöka förstå de
gropkeramiska platserna som fenomen samt för att
begripliggöra hur människorna under mellanneolitikum på Gotland förhöll sig till landskapet behöver
en betydligt mer detaljerad analys göras.

6.2 Kontinuitet och förändring
Hur förhöll människorna sig till landskapet, till
dess olika element och till äldre tiders platser under
mellanneolitikum? Vad var det egentligen som förändrades och vad var sig likt? I ett försök att närma
mig svar på dessa frågor har jag gjort en mer detaljerad studie av det mellanneolitiska landskapsutnyttjandet. Denna analys bygger på en ny kartering
av kända platser med dateringar till och/eller ledartefakter från mellanneolitikum (fig. 6.9 och 6.10).
Som ledartefakter för perioden har jag inkluderat
gropkeramik, stridsyxekeramik, båtyxor, dubbeleggade stridsyxor, lårbensformade slipstenar, tjocknackiga yxor av flinta och bergart samt spånpilspetsar. Uppgifter om kända platser har jag hämtat från
ATA, FMIS, GF och SHM samt från rapporter och
litteratur. I min bedömning av arkivmaterialen har
jag haft stor hjälp av tidigare materialgenomgångar genomförda av bl.a. Lithberg (1914), Österholm
(1989), Petrén (1992) och Bägerfeldt (1992). Även
Evert Lindkvists (1993) uppsatsarbete om stridsyxe
kulturen på Gotland har varit till stor hjälp. Jag
vill också nämna att min genomgång bl.a. skiljer
sig från Österholms på så vis att jag har inkluderat
tjocknackiga bergartsyxor, en materialkategori som
hon ansåg inbegrep alltför stora felkällor. Detta håller jag inte med om, utan tjocknackiga bergartsyxor
på ön kan vara minst lika distinkt utformade som de
av flinta. Problematiken kring definitioner är dessutom i så fall lika stor gällande andra yxkategorier.
I källorna märks t.ex. en problematik kring att såväl
skilja tunnackiga flintyxor från tjocknackiga som
att skilja båtyxor från enkla skafthålsyxor. Gällande
den sistnämnda problematiken har jag även haft
nytta av ett uppsatsarbete av Ulf Stålbom (1984).
Däremot är inte tjocknackiga bergartsyxor rent generellt en typ som skiljer ut sig som problematisk,
utan det är i regel den definitionen som yxorna inom
öns mellanneolitiska kontexter tillskrivits. Endast
i ett fall har jag kunnat notera förekomsten av en
tjocknackig bergartsyxa i en kontext som skildrats
som tidigneolitisk, nämligen i Mölner (Althin-Mo-
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Figur 6.9. Karta som visar mellanneolitiska lösfynd (se
fig. 6.10) och fasta fornlämningar (numrerade) med depån
(22) särskilt utmärkt. De fasta fornlämningarna är:
1: Västerbys (Hall 124-127)
2: Hau (Fleringe 114, 118)
3: Grausne (Stenkyrka 147)
4: Sudergårds II (Stenkyrka 20)
5: Irebron (Hangvar 285)
6: Ire (Hangvar 3)
7: Rangvide (Lärbro 578)
8: Kinner (Lummelunda 7)
9: Grottan (Lummelunda 101)
10: Kambs (Lummelunda 82)
11: Rosarve (Tingstäde 167)
12: Annelund (Visby sn)
13: Visby (Visby 79)
14: Fridtorp (Västerhejde 33)
15: Ardags (Ekeby 47)
16: Hoffmans (Hörsne 137)
17: Medebys I (Vallstena 216)
18: Västerbjers (Gothem 120)
19: Alvena (Eskelhem 16)
20: Mafrids (Västergarn 42)
21: Mölner (Väte 22, 79)
22: Hassle (Väte 85)
23: Stenstugu (Kräklingbo 278)
24: Liffride (Alskog 158)
25: Stora Förvar (Eksta 138)
26: Ajvide (Eksta 171)
27: Gumbalde (Lau 150)
28: Snausarve (Silte 35)
29: Hemmor (När 145)
30: Stora Domerarve (Hablingbo 112)
31: Vinarve (Rone 327)
32: Gullrum (Näs 17)
33: Kattlunds (Grötlingbo 55)
34: Barshalder (Grötlingbo 54)
35: Hoburgen (Sundre 34).
Sammanställningen utfördes 2004.
Grundkartan är hämtad ur Lithberg 1914.
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Socken

Gård

Referens

Tjocknackiga bergartsyxor

Socken

Gård

Referens

Hemse

Kodings

SHM 15871, Petrén 1992

Hörsne

Bara ödekyrka

SHM 29474

Alva

Ringome

GF C264, GF C10120:16, Lithberg
1914, Petrén 1992

Kräklingbo

Stenstugu

RAÄ 180, Lithberg 1914

Björke

Björksarve

RAÄ 14

Källunge

Suderbys

SHM 10626, Lithberg 1914, Petrén
1992

Björke

Stenstugu

GF C8813

Levide

Bringsarve

Bunge

Bunn

Lithberg 1914

SHM 17343:690, Lithberg 1914,
Petrén 1992

Burs

Ammunde

Lithberg 1914

Levide

Skogs

GF C8982, Petrén 1992

Burs

Änges

Lithberg 1914

Lojsta

Asa

Lithberg 1914

Buttle

Velinge

GF C7999, Petrén 1992

Lokrume

Tomase

Ekeby

Medebys

SHM 13864, Lithberg 1914

SHM 6394, SHM 13858:1, Lithberg
1914, Petrén 1992

Ekeby

Smide

RAÄ 41

Lummelunda

Etebols

GF C9334, Petrén 1992

Lummelunda

Kambs

GF C8037:5, Petrén 1992

Lärbro

Angelbos

SHM 3737, Lithberg 1914, Petrén
1992

Lärbro

Hägvide

RAÄ 465:6

Lärbro

Kauparve

RAÄ 472

Endre

Kvie

RAÄ 89

Endre

Lere

SHM 7642, Lithberg 1914, Petrén
1992

Endre

Stora Endregårde

RAÄ 83

Eskelhem

Levide

Lithberg 1914

Lärbro

Ringvide

RAÄ 449

Eskelhem

Prästgården

Lithberg 1914

Lärbro

RAÄ 419

Eskelhem

Sigvards

SHM 11126, Lithberg 1914, Petrén
1992

Stora Banne/
Banda

Lärbro

Sudervange

GF C141, Lithberg 1914, Petrén 1992

Eskelhem

Sävida

SHM 17343:685, Petrén 1992

Martebo

Lunds

Lithberg 1914

Fardhem

Myre

Lithberg 1914

När

Liffor

Follingbo

Lilla Vede

SHM 13232, Lithberg 1914

Lithberg 1914, SHM 13210, Petrén
1992

Fröjel

Bottarve

GF C456, Lithberg 1914, Petrén
1992

Roma

Ajmunds

Lithberg 1914, SHM 7871:188

Roma

Haugbro

Lithberg 1914

Ganthem

Godrings

SHM 10411, Lithberg 1914, Petrén
1992

Roma

Lilla Väller

Lithberg 1914, SHM 17343:692

Roma

Prästgården

Lithberg 1914

Ganthem

Norrbys

SHM 8417, Lithberg 1914, Petrén
1992

Roma

Uppenbys

RAÄ 58

Gerum

Uddvide

GF C8829, Petrén 1992

Rone

Ålarve

GF C1455, Lithberg 1914, Petrén
1992

Gothem

Hage

RAÄ 181

Rute

Risungs

Lithberg 1914

Gothem

Kyrkebjärs

Lithberg 1914, SHM 5604:36, GF
C6345

Sanda

Gervalds

SHM 5850, Lithberg 1914, Petrén
1992

Gothem

Suderbys

SHM 9516, Lithberg 1914

Sanda

Lekarve

Grötlingbo

Brunns

SHM 7871:127-8, Lithberg 1914,
Petrén 1992

SHM 11234, Lithberg 1914, Petrén
1992

Sanda

Norrgårde

SHM 8207, Petrén 1992

Grötlingbo

Skradarve

SHM 7871:137, Lithberg 1914,
Petrén 1992

Sjonhem

Sojvide

Lithberg 1914

SHM 4159, Lithberg 1914, Petrén
1992

Stenkumla

Bertels

RAÄ 176

Stenkumla

Snäckarve

RAÄ 202

Guldrupe

Hallbjäns

Hall

Norrbys

SHM 15808, SHM 16619, SHM
19684, Nihlén 1927

Stenkyrka

Kyrkan

SHM 12140:2, Lithberg 1914, Petrén
1992

Halla

Broe

SHM 12509:2, Lithberg 1914, Petrén
1992

Stenkyrka

Moos

Lithberg 1914

Stånga

Liffride

SHM 13508, Lithberg 1914, Petrén
1992

Tingstäde

Bryor

SHM 18626:2, Petrén 1992

Tingstäde

Myrvälder

Lithberg 1914

Tofta

Kroks

Nihlén 1927, SHM 17155:12

Tofta

Krokstäde

Nihlén 1927, SHM 17159:13, SHM
20212

Tofta

Nasume

Nihlén 1927

Halla

Nygranne

GF C7757, Petrén 1992

Havdhem

Sigters

SHM 7871:115, Lithberg 1914,
Petrén 1992

Havdhem

Snevide

RAÄ 133

Havdhem

Solstäder

Arwidsson ATA, dagboksanteckning

Hejde

Löves

GF C1525, Lithberg 1914, Petrén
1992

Hejdeby

Bolarve

GF C1531, Lithberg 1911, Petrén
1992

Tofta

Smågårde

Lithberg 1914

Hejnum

Mallgårds

RAÄ 188

Träkumla

Gottskalks

GF C8942:2, Petrén 1992

Hejnum

Riddare

RAÄ 108, RAÄ 198, RAÄ 199

Träkumla

Ingvards

GF C8734, Petrén 1992

SHM 16330:1, Petrén 1992

Träkumla

Tjängdarve

Nilsson 1995

Hejnum
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Socken

Gård

Referens

Socken

Gård

Referens

Vall

Bryungs

SHM 13756, Lithberg 1914, Petrén
1992

Hörsne

Sudergårde

Österholm 1989

Kräklingbo

Stenstugu

RAÄ 180

Lummelunda

Överstekvarn

RAÄ 103

Vall

Hardings

SHM 5962, Lithberg 1914, Petrén
1992

Vall

Kulstäde

SHM 12688, Petrén 1992

Lärbro

Glästäde

RAÄ 438:3

Sanda

Norrgårde

SHM 11237, Lithberg 1914, Österholm 1989, Petrén 1992

Stenkyrka

Kyrkan

SHM 12140:1, Lithberg 1914,
Österholm 1989

Stenkyrka

Roshage

SHM 5849, Lithberg 1914, Österholm
1989, Petrén 1992

Stenkyrka

Tystebols

GF C3459, Petrén 1992

Tingstäde

Smiss

SHM 18529:1, Petrén 1992

Tingstäde

Träskvälder

SHM 5072, Petrén 1992

Vall

Hardings

SHM 5962, Lithberg 1914, Österholm
1989, Petrén 1992

Vallstena

Norrgårde

Österholm 1989

Vallstena

Rå

GF C7959, Petrén 1992

Visby

Gutavallen

GF C9085

Väskinde

Björkome

SHM 6278, Lithberg 1914, Österholm
1989, Petrén 1992

Stora Hamre

SHM 20807, Petrén 1992

Vall

Mickels

SHM 15804

Vallstena

Alvne

RAÄ 212, GF C9117, Petrén 1992

Vallstena

Hägvalds

Lithberg 1914, Petrén 1992, SHM
5819B

Vallstena

Kyrkan

RAÄ 211, GF C9115

Vallstena

Lilla Gudings

SHM 5266, Lithberg 1914, Petrén
1992

Vallstena

Medebys II

SHM 12494

Vallstena

Norrgarde

RAÄ 213

Vallstena

Rå

Lithberg 1914

Vallstena

Slumre

Lithberg 1914, SHM 9966, GF
C9114, Petrén 1992

Vallstena

Vallstenarum

Lithberg 1914

Vamlingbo

Bjärges

GF C9095, Petrén 1992

Visby

Artelleriet

GF C8996

Visby

Kvarnvägen

GF C1077, Lithberg 1914, Petrén
1992

Östergarn

Visby

Skrubbstomt

Lithberg 1914

Dubbeleggade stridsyxor

Visby

Österport

Lithberg 1914

Akebäck

Glammunds

Väskinde

Björkome

GF C8878, Petrén 1992

SHM 10426, Lithberg 1914, Lang
1985, Österholm 1989

Väskinde

Gällungs

GF C1391, Lithberg 1914, Petrén
1992

Björke

Varplöse

Lithberg 1914, Lang 1985, Österholm
1989

Väskinde

Klintegårde

GF C745, Lithberg 1914, Petrén 1992

Burs

Sigdes

RAÄ 107, Österholm 1989

Buttle

Nygårds

SHM 9118, Lithberg 1914, Lang
1985, Österholm 1989

Väskinde

Mickelgårds

SHM 11551:2, Lithberg 1914

Väskinde

Vis

SHM 5945, SHM 18575, Lithberg
1914, Petrén 1992

Endre

Kvie

SHM 3539, Lithberg 1914, Lang
1985, Österholm 1989

Västergarn

Ammor

SHM 12307, Lithberg 1914

Eskelhem

Sigvards

Västerhejde

Nygårds

GF C9714, Petrén 1992

SHM 11025, Lithberg 1914, Lang
1985, Österholm 1989

Västerhejde

Vibble

RAÄ 98

Gothem

Fjärdinge

Östergarn

Katthammarsvik

Lithberg 1914, SHM 12156, Petrén 1992

SHM 13759, Lithberg 1914, Lang
1985, Österholm 1989

Östergarn

Stora Hamre

SHM 20807, Petrén 1992

Halla

Hallegårde

SHM 9961, RAÄ 59, Lang 1985,
Österholm 1989

Havdhem

Rangvalds

SHM 14856, Lithberg 1914, Lang
1985, Österholm 1989

Tjocknackiga flintyxor
Akebäck

Suderbys

GF C8934, Österholm 1989, Petrén
1992

När

Frigges

RAÄ 154, Hägerman 1991

Alskog

Smiss

SHM 6539, Lithberg 1914, Österholm
1989

Tofta

Krokstäde

SHM 17159:19, Nihlén 1927

Tofta

Nasume

SHM 17149:14, Nihlén 1927

Smågårde

SHM 8350:10, Lithberg 1914, Lang
1985, Österholm 1989

Burs

Gullgårde

GF C1454, Lithberg 1914, Österholm
1989, Petrén 1992

Tofta

Ekeby

Röstäde

SHM 5420:79, Lithberg 1914,
Österholm 1989

Vall

Levide

SHM 14953, Lang 1985, Österholm 1989

Vallstena

Gudings

Grötlingbo

Sandes

SHM 7871:135, Lithberg 1914,
Petrén 1992

SHM 7678:3, Lithberg 1914, Lang
1985, Österholm 1989

Väskinde

Gällungs

Hall

Gannarve

ATA dnr 6177/1891

GF C8919:2, Lang 1985, Österholm
1989

Havdhem

Hajslunds

Österholm 1989

Väte

Gräne

Österholm 1989

Havdhem

Kvinnegårde

RAÄ 70

Havdhem

Kyrkan

GF C8987:1, Petrén 1992

Hejnum

Boters

RAÄ 165

Anga

Boters

RAÄ 191, Österholm 1989, Lindkvist
1993

Hejnum

Stora Kyrkebys

RAÄ 135

Bro

Suderbys

Lithberg 1914

Hörsne

Hallgårds

SHM 14809:3, Lithberg 1914, Petrén
1992

Burs

Gläves

RAÄ 121, Österholm 1989, Lindkvist
1993

Båtyxor

225

Kapitel 6

Socken

Gård

Referens

Burs

Lindarve

Lithberg 1914

Ekeby

Hägelsarve

SHM 3625

Ekeby

Röstäde

SHM 11026, Lithberg 1914

Eskelhem

Alvena

RAÄ 92, Österholm 1989, Lindkvist 1993

Eskelhem

Bringsarve

SHM 20305, Oldeberg 1952, Österholm 1989, Lindkvist 1993

Hall

Norrbys

SHM 16609

Havdhem

Kvinnegårde

RAÄ 86, Österholm 1989, Lindkvist 1993

Havdhem

Solstäder

RAÄ 103, Österholm 1989, Lindkvist 1993

Hejnum

Riddare

RAÄ 108, RAÄ 199, Österholm 1989,
Lindkvist 1993

Lärbro

Norrbys

RAÄ 359, Österholm 1989, Lindkvist 1993

Lärbro

Pavals

RAÄ 446, Österholm 1989, Lindkvist
1993

Roma

Ajmunds

RAÄ 65, Österholm 1989, Lindkvist
1993

Sanda

Hakuse

SHM 11028, Lithberg 1914, Oldeberg
1952

Stenkumla

Gardrungs

Lithberg 1914

Stånga

Maldes

RAÄ 100, Österholm 1989, Lindkvist 1993

Tofta

Kroks

SHM 16603:15, Nihlén 1927

Tofta

Krokstäde

SHM 12210, Lithberg 1914, Oldeberg
1952, Österholm 1989, Lindkvist
1993

Tofta

Nasume

SHM 15455:2, Nihlén 1927

Vallstena

Bjärs

GF C2344, Lindkvist 1993

Vallstena

Norrgarde

GF C7763, Lindkvist 1993

Vallstena

Nygårds

GF C9112, Lindkvist 1993

Stenkyrka

Smiss

ATA, Oldeberg 1952, Österholm 1989

Stenkyrka

Moos

GF C9717, Österholm 1989, Lindkvist
1993

Vamlingbo

Bilds

RAÄ 155, Österholm 1989, Lindkvist 1993

Vamlingbo

Hägvier

SHM 4905, Lithberg 1914, Oldeberg
1952, Österholm 1989, Lindkvist 1993

Vamlingbo

Stenstugu

RAÄ 158, Mascher 1985, Österholm
1989, Lindkvist 1993

Väskinde

Mickelgårds

SHM 22054, Oldeberg 1952

Väskinde

Skäggs

SHM 11962, Lithberg 1914

Lårbensformade slipstenar
Barlingbo

Massarve

SHM 12772, Bägerfeldt 1992

Hejnum

Riddare

RAÄ 108, RAÄ 199, Lindkvist 1993

Lärbro

Norrbys

RAÄ 359

Fröjel

Puser

GF C793, Lithberg 1914

Havdhem

Antarve

SHM 7871:116, Lithberg 1914

Spånpilspetsar

Figur 6.10. Tabell över de i figur 6.9 karterade mellanneolitiska
lösfynden. Alla i arkivmaterial eller litteratur typbestämda lösfynd har
karterats. Vissa kända lösfynd har dock uteslutits, vilket dels är fynd
som påträffats i våtmarker, dels fynd vars läge inte är närmare känt
än till en socken alternativt till ön som helhet. Detta medför att det är
lösfynd med exakt känt fyndläge (vilket då markerats ut) och lösfynd
som kan knytas till en specifik gård (gårdens läge har markerats),
vilka karterats och sedan inkluderats i tabellen.
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dig 1967). Faktum är dock att inte bara yxan utan
också termoluminiscensdateringar av keramik, antyder att platsen faktiskt utnyttjades även under
mellanneolitikum (Österholm 1989:82). Därutöver
har jag också avseende mellanneolitikum exkluderat
lösfynd där det endast är känt från vilken socken de
härrör.
Även avseende det mellanneolitiska materialet
finns källkritiska problem, där vissa fasta fornlämningar som kanske inte är mellanneolitiska inkluderats, medan andra kan ha uteslutits. En problematisk plats är t.ex. Kattlunds där gropkeramik ska ha
hittats i ett lager, men där fynden senare förkommit
(Falck 1971). Eftersom det i tidigare källor ibland är
trattbägarkeramik som skildrats som gropkeramik
är en mellanneolitisk datering av denna plats något
osäker. Risken även här är dock större att platser
som användes under mellanneolitikum uteslutits
p.g.a. avsaknaden av dateringar eller närmare typbestämningar av materialet. Ett flertal lokaler finns
som förts till stenålder eller på oklara grunder förts
till en viss period, men som jag p.g.a. osäkerheten
valt att utesluta.

Norra Gotland
Inom norra Gotland utgörs källmaterialet av en hel
del fasta fornlämningar, vilka kompletteras av ett
stort antal lösfynd. Till de fasta fornlämningarna
hör Hau, Rangvide, Västerbys, Ire, Irebron, Grausne, Sudergårds II och Kinner. Av dessa kan Hau,
Rangvide, Västerbys, Ire, Grausne och Kinner definieras som gropkeramiska platser. Därutöver har
med säkerhet också en rad äldre platser fortsatt att
nyttjas, som yxplatserna Norrbys och Kambs samt
Rosarve och även Grottan. Till lokaler som möjligen skulle kunna vara från perioden hör Norrbys II,
Hau II (Fleringe 41) och även potentiellt Bäcks där
bl.a. slagen flinta och hästtänder hittats. Andra exempel på liknande dateringsmässigt osäkra lokaler
är Angelbos i Lärbro sn (ATA), Lekarehed (Lärbro
164), Moos i Stenkyrka sn, Etebols (Lummelunda
75), Lilla Klintegårda (Väskinde 23) och Prästgården (Fole 151). Källmaterialet ger som helhet en bild
av att människorna vistades såväl utmed kusten som
inåt land och både inom den sydvästra och den nordöstra delen av området.
Inga mellanneolitiska fynd är kända från hela
det vidsträckta hällmarksområdet över märgelstensområdet Kallgate, kalkhöjderna Hejnum hällar och
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Filehajdar samt vidare norrut, vilket skiljde norra
Gotland i två delar. Fortsättningsvis verkar det
uteslutande ha begripliggjorts som en gränstrakt.
Vänds sedan blicken mot trakterna i nordöst finns
här även andra uttryck för kontinuitet. Direkt platskontinuitet finns i Norrbys i Hall sn, vilken alltså
fortsättningsvis verkar ha varit en ihågkommen och
viktig plats. Även vid Norrbys gård i Lärbro sn (Lärbro 611:1, f.d. 359), invid Lärbrosundet, har inom en
begränsad yta både tidig- och mellanneolitiska lösfynd påträffats. Andra uttryck för kontinuitet är att
trakten kring Lärbrosundet fortsättningsvis, precis
som under både mesolitikum och tidigneolitikum,
förefaller ha varit ett område av central betydelse.
Trakten mellan Hallhalvöns nordspets och Lärbro
sundet, d.v.s. kring den forna Kyrkbysviken och dess
kvarvarande myrmarker, verkar dessutom ha legat
lika öde som under tidigneolitikum. Mellanneolitiska fynd har även, precis som äldre fynd, påträffats i
viken över nuvarande Fardumeträsk. Dessutom följs
de kraftigt överlagrade fynden från Annexet i Bunge
sn, som möjligen är tidigneolitiska, av ett i närheten
påträffat mellanneolitiskt lösfynd i Bunn (Lithberg
1914). Kontinuiteten i landskapsutnyttjandet var
alltså, gällande såväl platser som trakter och gällande såväl frånvaro som närvaro, mycket stor.
Samtidigt är en del förändringar möjliga att
urskilja. Det går för det första att se en viss spridning i rummet, med en något ökad närvaro av
platser både utmed kusten och inåt land. I innersta delen av den nordöstligaste viken på Ruteön etablerades nu den gropkeramiska platsen
Hau. Detta är den första kända platsen i anslutning till denna vik sedan Strå överlagrades av den
andra litorinatransgressionen långt tidigare. Även
i Lärbrosundet på Ruteön etablerades en gropkeramisk lokal och det är Rangvide. Intressant är
att denna plats inte växte fram i någon av infarterna till sundet, utan invid dess allra smalaste
parti (Schierbeck 2000). Läget var något av en
knutpunkt med utfarter till havet både norr- och
söderut och med närliggande vattendrag inåt land
som ledde både väster- och österut. Platsen verkar
således inte alls ha etablerats vare sig avskilt eller liminalt. Istället ger den intryck av att ligga
i ett i allra högsta grad centralt läge, där lokalen
bör ha passerats eller varit väl synlig när människorna rörde sig i trakten samtidigt som den
också borde ha varit lättillgänglig för många.
Intressant i relation till detta är dessutom att de
mellanneolitiska lokalerna inte bara visar på en

närvaro invid Lärbrosundet i stort, utan också på
en spridning utmed vattendragen från Lärbrosundet och vidare till de små myrarna på var sida
därom inåt land. Även under mesolitikum fanns
här rikligt med lokaler, men de hade framför allt
karaktären av att ha följt havets fluktuationer.
Detta innebär att den nära relation människorna
i området dittills hade haft till havet, i viss mån
och för första gången kom att brytas under mellanneolitikum. I relation till det tidigneolitiska
materialet är det dessutom en bild av en något
ökande, snarare än minskande, närvaro i öns inre
som framträder. Samma tendens finns längst i
nordväst uppe på Hallhalvön. Även här etableras
nu en gropkeramisk lokal inom den yttre delen
av en havsviks norra strand direkt invid havet,
nämligen Västerbys. Förutom att lager och gravar
framkommit finns en uppgift om fynd, om än av
oklar ålder, från en av grottorna i den klint som
avgränsar lokalen norrut (t.ex. Janzon 1974; Österholm 1989:178). Följs sedan vattendragen från
denna vik inåt land ligger där dels Norrbys, dels
har ett mellanneolitiskt lösfynd påträffats.
Det idag kända materialet indikerar således att
marker inåt land togs i bruk i något högre utsträckning än under tidigneolitikum, något som dessutom
verkar ha gjorts med en gropkeramisk plats som
utgångspunkt vid kusten. Det går däremot inte att
tala om att detta skulle avspegla ett avvikande från
vatten till förmån för goda åkermarker, så som Lithberg (1914) argumenterade för. Platserna som inte är
belägna direkt invid havet ligger nämligen i regel
nära myrar, insjöar och/eller vattendrag.
I ytterligare ett avseende skiljer sig de mellanneolitiska lokalernas placering i landskapet
från de tidigneolitiska. Platser saknas i infarter
till områden. Platserna kring Lärbrosundet har
nu snarare karaktären av en gruppering, en tydlig agglomeration, något som indikerar ett annat
förhållningssätt till landskapet än de vanligen
glest utspridda tidigneolitiska platserna. En liknande bild ger fyndplatserna från havsvikarna på
Ruteön. Den enda säkert, under tidigneolitikum
bebodda viken var den över Fardumeträsk, och i
anslutning till denna vik fanns under tidigneolitikum dels en plats i vikens innersta, dels en plats
i infarten till viken (se kap. 5). Under mellanneolitikum fanns en plats kvar i vikens inre, men
infarten markerades inte längre. Även inom andra
av Ruteöns djupa vikar är tendensen densamma.
Mellanneolitiska platser har återfunnits i vikarnas

227

Kapitel 6

innersta delar, men saknas däremot helt vid infarterna. Kan det kanske vara så att det inte längre
var viktigt att markera och manifestera gränser?
Inom den sydvästra delen av norra Gotland, på
andra sidan av det stora hällmarksområdet, tar den
trakt vid som karaktäriserades av ett flertal omfattande sjöar och myrmarker. Dessa avgränsades av högre hällmarksområden åt alla håll förutom kusten,
där vattendrag också mynnade ut vid de flesta av de
fåtal sluttningar eller vikar som bröt den mur som
den branta kustklinten skapade. Från trakten kring
dessa sjöar och myrmarker har de äldsta fynden från
det gotländska fastlandet påträffats. Människorna
verkar tidigt ha etablerat sig i denna inlandstrakt
och de förefaller ha stannat kvar där hela mesolitikum och hela tidigneolitikum. Mellanneolitikum
utgör inget undantag, då fynd och platser även från
denna tidsperiod är rikligt förekommande, i alla fall
invid Martebo myr, Tingstäde träsk och Stormyr,
samt i anslutning till de vattendrag de var sammanbundna med. Människorna vistades emellertid även
vid kusten, men denna närvaro var bunden till de
få vikar och sluttningar där den höga klinten, som
starkt sätter sin prägel på hela den gotländska nordvästkusten, viker av något inåt land.
I direkt anslutning till kusten invid Ireviken
återfinns den gropkeramiska platsen Ire och i ett
indraget kustläge 500 m söder därom ligger Irebron. I viken vid Lickershamn finns också två lokaler, dels Grausne, dels Sudergårds II vilka båda
verkar ha använts då de låg nära havet. I Grausne
har de nedre delarna av lagren t.ex. överlagrats
av den fjärde litorinatransgressionen (Österholm
1989:156). Längre söderut i en flack sluttning direkt vid havet låg Kinner. Dateringar indikerar
också att Grottan söder därom fortsatte att användas (Lindqvist & Possnert 1997:72, 76), om än
på ett helt annat sätt, och ytterligare något längre
söderut har ett lösfynd hittats. Då det endast är
tre av dessa lokaler som är s.k. gropkeramiska
platser med tjocka lager och/eller gravar, nämligen Ire, Grausne och Kinner, tydliggörs att de
gropkeramiska platserna inte motsvarade hela det
mellanneolitiska utnyttjandet av kustzonen.
Kontrasten mellan de få tidigneolitiska lokalerna och de många mellanneolitiska platserna utmed
kusten är onekligen påtaglig. Samtidigt är det inte
omöjligt att de mellanneolitiska platserna är uttryck
för kontinuitet på plats- och/eller områdesnivå, utan
att detta ännu kunnat klargöras. De tidigneolitiska
lagren kan bl.a. ligga gömda under transgressions-
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skikt. Då de öppningar i klintväggen som inom
denna del av ön förband inlandet med kusten var så
få var valmöjligheterna begränsade och det är högst
sannolikt att de flesta av dessa vikar eller sluttningar
som erbjöd passager in och ut från ön på ett eller annat sätt nyttjades under hela stenåldern. Om Kinner
använts tidigare och om det exakta läget för Grausne
och Sudergårds II nyttjades redan innan mellanneolitikum, är emellertid förhållanden som det återstår
att klargöra.
Trots detta delvis osäkra källäge kan intressanta
förändringar anas i förhållningssättet till landskapet. Dessa förändringar handlar inte så mycket om
exakt var människorna vistades, då möjligheterna
var starkt begränsade, utan istället om hur olika
platser nyttjades och vilken betydelse skilda lägen
hade under olika perioder. Det kanske allra mest
intressanta är att Grottan och Överstekvarn verkar
ha varit platser som togs i anspråk och var mycket
viktiga under tidigneolitikum (se kap. 5), för att i
övergången till mellanneolitikum drastiskt minska
i betydelse. Människorna verkar ha fortsatt att vistas
där att döma av att det från Grottan dels har erhållits en mellanneolitisk datering av ett hundben, dels
så domineras det lager som följer på det tidigneolitiska av svinben (Lindqvist & Possnert 1997:72, 76).
Ingen gropkeramik har emellertid identifierats och
inte heller några mellanneolitiska ledartefakter, varken i Grottan eller i lagren utanför i Överstekvarn.
Istället växte områdets gropkeramiska plats fram
längre norrut, i Kinner, och frågan är varför? Svaret
kan vara en viktig ledtråd till att förstå de förändringar som skedde avseende utnyttjandet av kusten i
övergången från tidig- till mellanneolitikum.
Varför kom då inte Överstekvarn att utvecklas
vidare till en klassisk gropkeramisk plats? Detta
framstår inte minst som förvånande med tanke på
att Överstekvarn har flera element som överensstämmer med de gropkeramiska platser som finns utmed
Gotlands nordvästkust. Det kommunikativt viktiga
läget är ett av dem. Precis som t.ex. Ire ligger också
Överstekvarn invid en å, som förband kusten med de
stora sjöarna och myrmarkerna inåt land. Att döma
av lokalerna vid Lickershamnsviken verkar emellertid en annan aspekt, åtminstone utmed denna säregna kuststräcka, ha varit ännu viktigare än närheten
till kommunikationer inåt ön, och det är närheten
till berget. Närheten till branta klintväggar och den
ingång till lokalen som en raukport här skapade, är
utmärkande för Grausne, där också öns största rauk,
Jungfrun, reste sig 12 m över klintkanten i infar-
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ten till havsviken i sig. Närheten till avgränsande
klintväggar, oftast med grottor, är dessutom ett läge
som Grausne delar med andra gropkeramiska platser utmed nordvästkusten, som Ire och Västerbys.
Närheten till kommunikationer verkar ha varit en
viktig faktor, närheten till klinten en kanske ännu
viktigare, och faktum är att båda dessa faktorer är
utmärkande för just Överstekvarn. Platsen ligger i
anslutning till Lummelundaån som förband Martebo myr med kusten. Dessutom ligger den utmed en
brant stupande klintvägg, som dessutom inbegriper
flertalet grottor. Detta räckte dock uppenbarligen
inte.
Som jag ser det återstår då åtminstone två aspekter som kan ha haft betydelse, varav den ena har
med platsens historia att göra, medan den andra
även den handlar om topografin. Platsens historia
kan alltså ha haft betydelse. Det som får mig att dra
denna slutsats är att det från ön endast finns två kända grottor utifrån vad vi idag känner till, som med
säkerhet var i bruk under tidigneolitikum: Grottan
och Stora Förvar. Av dem kom Stora Förvar att fortsätta att användas och vara en viktig, central plats
in i och genom hela mellannneolitikum (Schnittger
& Rydh 1940), medan Grottan förvisso fortsatte att
användas men på ett helt annat sätt. Medan stora
mängder gropkeramik deponerats i Stora Förvar,
saknas gropkeramik helt i Grottan. Det som skiljer
dessa två platser åt är just deras historia. Öns allra
äldsta fynd kommer från Stora Förvar som alltså har
en historia som går tillbaka till tidigmesolitikum
(Lindqvist & Possnert 1999). Härigenom kan den
ännu under mellanneolitikum ha varit associerad
med särskilda berättelser och betydelser. Grottan,
som verkar ha tagits i bruk först i övergången till
tidigneolitikum torde däremot ha varit förknippad
med helt andra idéer, föreställningar och även handlingar (se kap. 5). Möjligheten finns att de berättelser och betydelser, som sedan lång tid brukade
platser var förknippade med kan ha varit särskilt
viktiga under mellanneolitikum, samtidigt som
människorna aktivt och medvetet kan ha tagit avstånd ifrån delar av de idéer och föreställningar som
var centrala under tidigneolitikum.
Alternativt kan det mer indirekt ha varit fråga
om att vissa aspekter och element i landskapet
som hade värdesatts under tidigneolitikum, inte
längre betraktades som lika viktiga. Häri tror jag
en viktig del av förklaringen ligger. Det verkar
som att den starkt avgränsade plats mellan havet
och klinten som Överstekvarn bildade, med en

skarp brant mot havet som kan ha gjort platsen
något svårtillgänglig från havet sett, samt även
det av naturen skarpt avgränsade rum som Grottan utgjorde, var aspekter i landskapet som inte
längre värdesattes på samma sätt. Detta var något som hörde det tidigneolitiska Gotland till och
som dessa två platser som tagits i bruk just av
dessa skäl i övergången till tidigneolitikum, var
intimt förknippade med (se kap. 5).
Det öborna eftersträvade under mellanneolitikum verkar ha varit något helt annat. Medan
Överstekvarn utgjorde ett smalt, välavgränsat
och begränsat, långsträckt stråk mellan havet och
klinten, öppnade stora ytor upp sig i den flacka
sluttningen i Kinner. Gropkeramiska lokaler återfinns överlag i ytomfattande och vidsträckta lägen. Redan från början anas alltså ett behov av
stora ytor, avgörande för var lokaler av detta slag
kom att etableras. En aspekt som med hänsyn
till detta kan ha haft betydelse är strandzonen.
Medan Överstekvarn övergick västerut, mot havet
sett, i en kraftig brant ligger de flesta av öns gropkeramiska lokaler till skillnad från Överstekvarn
i sluttningar. Dessa är inte alltför flacka, men inte
heller alltför branta. Vad kan då detta bero på?
Det skulle kunna ha att göra med möjligheten
för många att inte bara nå fram till, utan också
enkelt lägga till med båt vid dessa platser. Medan
Överstekvarn var en plats som fullt ut var tillräcklig och väl överensstämde med de behov och de
syften människorna hade under tidigneolitikum,
tycks den inte ha räckt till för det öborna sökte
med en gropkeramisk plats. Medan Överstekvarn
verkar ha varit en svårtillgänglig och begränsad
plats lämplig för mer slutna och interna praktiker,
var det i Kinner som möjligheterna fanns för att
skapa en extern, synlig, lättillgänglig och öppen
plats, en plats där många människor kunde sammanstråla och där många båtar kunde lägga till.
Möjligen är det i detta sammanhang som Kinner
kom att bli det givna valet istället för Överstekvarn.
Om nu Överstekvarn låg i vad som under tidigneolitikum definierats som en gränszon, visar
det lösfynd av en yxa som föreligger söder därom
och Kinner norr därom att de tidigneolitiska gränserna inte längre respekterades. Att ta läget i Kinner i bruk kan i linje med detta också ha varit ett
sätt att erhålla en mer centralt belägen plats. Det
tycks inte alls ha varit svårtillgängliga och avskilda, liminalt belägna lägen människorna sökte

229

Kapitel 6

efter när gropkeramiska platser etablerades, utan
centrala lägen där många kunde samlas och som
gärna dessutom var lättillgängliga och väl synliga.
I flera fall, som i Ire och Grausne, tycks platserna
dessutom närmast ha haft karaktären av portar in
och ut från ön.
Vad hände då i områdets inre delar, vad kom i
inlandet att förbli sig likt och vad kom att förändras? Bara att människorna stannade kvar i inlandet
är i sig ett uttryck för kontinuitet. Mellanneolitiska
platser återfinns därtill i hög utsträckning i samma lägen och inom samma trakter som tidigare.
Lokalerna är alltså vanligast utmed sjöarnas och
myrmarkernas stränder, invid områdets två knutpunkter samt invid de vattendrag som förband de
stora sjöarna och myrmarkerna antingen med varandra eller med kusten. Något generellt bortprioriterande av lägen nära vatten till förmån för lägen
med goda jordar går det inte att tala om. I flera
fall har dessutom mellanneolitiska fynd påträffats
på samma gårds marker som tidigneolitiska, t.ex. i
trakten kring Stenkyrka kyrka och vid vattendraget
som ledde ut till kusten vid Brucebo. Människorna
fortsatte även att, precis som under såväl tidigneolitikum som mesolitikum, göra våtmarksnedläggelser i Martebo myr. En 21,4 cm lång, hel, välbevarad
och välarbetad båtyxa med kort holk, tillverkad av
svart bergart med ett par vita ådror nära eggen har
hittats i Lummelundsmyr, i den nordvästra delen av
Martebo myr (SHM 10274). Därtill ska en spånpilspets av flinta ha hittats i myren vid Hammars (GF
A1123; Lithberg 1914), vilket är en gård som ligger
på det som en gång var en udde som söderifrån stack
rakt ut i Martebo myr. Även direkt platskontinuitet
finns i det att mellanneolitiska fynd framkommit på
äldre platser, men det rör sig om platser med inte
bara tidigneolitiska utan också äldre fynd. Hit hör
Rosarve, Kambs och även Riddare (Arwidsson 1949;
Manneke & Wennersten 1999; Hejnum 108, 198,
199). Av dessa hör Rosarve och Kambs till de allra
äldsta kända lokalerna från området. Dessa två platser är också de enda idag kända inlandslokalerna på
norra Gotland där gropkeramik påträffats. Återigen
anas således att praktiker och platser med lång kontinuitet bakåt var av särskilt intresse under perioden.
Samtidigt är förändringar urskiljbara även i
områdets inre delar, förändringar som torde ha sin
grund i ett förändrat förhållningssätt till det omgivande landskapet. Precis som i nordöst, samt även
utmed kusten, går det att se en spridning av lokaler
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i rummet med ett uppluckrande av tidigare gränser som följd. De tidigneolitiska gränserna för det
vidsträckta område som skilde norra Gotland från
mellersta respekterades inte under mellanneolitikum. Flera platser kom istället att anläggas inom
området, t.ex. så förekommer nu lokaler inte bara
vid Stormyrens nordspets, utan även längre söderut.
Det kan också nämnas att det även i Visbyområdet
på mellersta Gotland nu finns mer nordligt belägna
lokaler än tidigare. Tillsammans medför detta att
denna gränstrakts omfång kom att minska. Även
andra förflyttningar och uppluckringar av gränser
kan anas. I och med att fokus försköts från Överstekvarn till den norr därom belägna Kinner, återfinns
även utmed Martebo myrs västra strand platser
längre norrut, bl.a. invid myren precis i höjd med
den gropkeramiska platsen. Det var även utifrån
detta område invid myren som en av våtmarksnedläggelserna, i detta fall av en båtyxa, utfördes. Kust
och inland var onekligen zoner nära förbundna med
varandra.
En annan förändring är att inga lokaler alls är
kända från de två uddar som från norr respektive
söder stack ut i Martebo myr. Istället återfinns
vad som ger intryck av att vara nyetableringar
utmed myrens östra och sydvästra sidor. En möjlighet skulle kunna vara att det skedde en viss
förflyttning där människorna började söka sig till
andra typer av marker än tidigare, i linje med
Lithbergs (1914) resonemang. En förändrad organisation där människorna i högre grad odlade
i närheten av där de också bodde skulle kunna
vara en förklaring i så fall. Alternativt kan den
rumsliga skillnaden mellan tidig- och mellanneolitiska platser ha sin orsak i olika förhållningssätt
till landskapet, där det under mellanneolitikum
inte längre var gränser och starkt avgränsade rum
utan istället andra lägen och platser inom områdena som var viktiga. Kanske kom t.o.m. de tidigare gränserna mer eller mindre avsiktligt att
luckras upp. De verkar inte längre ha respekterats
och därav inte längre värdesatts på samma sätt.
Kanske var alltså uddarna i Martebo myr, i egenskap av väl avgränsade rum och gränsområden,
helt enkelt viktiga under tidigneolitikum men
inte under mellanneolitikum.
Intressant nog är de mellanneolitiska lokalerna
också betydligt fler och tätare förekommande än
de tidigneolitiska. De mellanneolitiska lokalernas
närvaro i landskapet påminner härmed i högre
grad om de mesolitiska än om de tidigneolitiska
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platserna, men med en viktig skillnad. Medan
mesolitiska lokaler framför allt ger intryck av att
finnas där människorna vistades ofta, såväl inom
områden som utmed frekvent brukade vägar, och
därmed är betydligt mer spridda i landskapet, är
de mellanneolitiska platserna i betydligt högre
grad samlade i mindre grupperingar. Kanske ska
detta förstås som att människorna, trots att de inte
längre betonade eller tillskrev gränser en särskild
betydelse och trots att de luckrade upp och inte
var så noga med att upprätthålla tidigare gränser,
ändå fortsättningsvis gjorde en tydlig distinktion
mellan bygd och obygd. Kanske är det förklaringen till den särskilda prägel de mellanneolitiska
platserna har med sin förekomst i tydliga förtätningar i form av stråk och/eller agglomerationer.

Mellersta Gotland
Från mellersta Gotland är de fasta fornlämningarna
också rikligt förekommande och hit hör både platser
som använts tidigare och till synes helt nya lokaler. Till områdets gropkeramiska platser hör Visby,
Fridtorp, Alvena, Västerbjers och Stenstugu. Till
mellanneolitikum erhållna 14C-dateringar eller påträffade tidstypiska fynd talar också för en närvaro
under perioden på platser som Krokstäde, Kroks och
Nasume, Annelund, Vibble, Mafrids, Medebys I och
Hoffmans samt vid Ardags och Mölner.
Möjligen kan också flera platser ha använts under perioden där det förutom t.ex. slagen flinta hittats enstaka sannolikt neolitiska inslag, som enstaka
keramikskärvor och/eller tamdjursben, även om dateringen i dagsläget är oklar. Hit hör platser som
Visborgs Kungsladugård, Katthammarsvik och
Stora Homa. Andra än mer osäkra exempel är Line
(Hörsne 16), Myrände (Atlingbo 60), Tjängdarve
i Träkumla (Nilsson 1995), Pilhagen (Visby 95),
Bomarve (Vall 36), Gurfiles (Ala 78) och Ganne
(Östergarn 94).
Även vad som tolkats som en grav, men som
sannolikt ska förstås som en depå vid Hassle i
Väte sn, är från regionen. Däremot har jag inte
kunnat identifiera några våtmarksfynd, trots att
ett stort antal lösfynd föreligger. Som helhet klargör källmaterialet, där lösfynd och fasta fornlämningar förstärker och kompletterar varandra, att
de gropkeramiska platserna inte på något vis motsvarade hela den mellanneolitiska vistelsen och
närvaron i landskapet.

Inom denna del av Gotland finns även såväl generella som specifika uttryck för kontinuitet och
dessutom en hel del inslag av förändringar som till
sin karaktär har många likheter med det som kunde urskiljas på norra Gotland. Bara det att människorna fortsättningsvis vistades såväl i det inre av
ön som utmed kusten är ett starkt uttryck för kontinuitet. Öborna verkar dessutom i hög utsträckning ha fortsatt att vistas inom samma områden
som tidigare. Rikligt med mellanneolitiska platser
återfinns t.ex. precis som tidigare i Toftaområdet,
på udden vid Mafrids och i trakten av den forna
Linaviken samt även i inlandet, bl.a. i dalgången
upp mot Råby gård i norr och i märgelstensdalens
centrala del kring Roma. Ibland har t.o.m. exakt
samma platser som tidigare fortsatt att brukas.
Platskontinuitet från tidig- och in i mellanneolitikum finns med säkerhet t.ex. i Fridtorp, Mafrids,
Mölner och Ardags samt inom områdets tre stora
yxplatser: Nasume, Kroks och Krokstäde. Möjligen går det att tala om kontinuitet även gällande
andra platser, t.ex. i Gräne att döma av att en dubbeleggad stridsyxa ska ha påträffats på denna gårds
marker (Österholm 1989:62). Platser av detta slag
kan dessutom vara fler och för kustlokalerna finns
möjligheten att äldre lager ännu ligger dolda under transgressionsgrus, så som förhållandet visat
sig vara i såväl Mafrids som Fridtorp och möjligen
även i Visby (se kap. 5). Som helhet verkar männi
skorna alltså ha vistats inom samma områden och
ibland på exakt samma platser som tidigare.
Bland lokalerna med platskontinuitet finns de
som endast går tillbaka till tidigneolitikum, men
också platser som använts ännu längre. Hit hör
t.ex. Mölner, som är den idag äldsta kända lokalen från mellersta Gotland. Keramikskärvor från
Mölner har termoluminiscensdaterats till mellanneolitikum (3230+/-250 f.Kr., 3040+/-250 f.Kr.,
2930+/-250 f.Kr., 2440+/-400 f.Kr.) (Österholm
1989:82), vilket gör lokalen till en möjlig parallell
till Kambs och Rosarve på norra Gotland. Tre av
de fyra dateringarna härrör sannolikt från MN A
även om osäkerhetsmarginalerna för varje datering
är stora och av dem härrör två skärvor från fastigheten Gullarve 1:13. Den keramik som hittades där
uppges ha haft en mindre varierad dekor med en förekomst av enbart tvärsnodd respektive gropar, ofta
koniska (Österholm 1989:80, 82). Intressant i detta
sammanhang är också den troliga depå som påträffats i Hassle och som är den i dagsläget enda kända
av sitt slag på ön (Stenberger 1939b). Denna depå,
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inkluderande en båtyxa, svinbetar och en horndolk
visar på kontinuitet i praktik, då det är just från
denna del av ön som de enda tidigneolitiska depåerna påträffats. Dessutom har depån anlagts precis
invid Mölner, ett läge som indikerar att platser med
en lång historia hade en alldeles särskild betydelse
under perioden.
Detta leder mig över till de förändringar som
är möjliga att urskilja. Det är nämligen inte alla
de platser eller områden där människor vistades
under tidigneolitikum, som öborna under mellanneolitikum kom att stanna kvar vid. Övergången
från tidig- till mellanneolitikum verkar ha präglats av såväl kontinuitet som av förändring. Det
gemensamma för de platser och områden som nu
övergavs är att det i hög grad rör sig om dylika
som verkar ha varit särskilt viktiga under tidigneolitikum, men inte dessförinnan. Vissa delar av
det tidigneolitiska idégodset verkar människorna
således under mellanneolitikum ha tagit avstånd
ifrån eller också sågs det helt enkelt inte längre
som viktigt. Det kanske tydligaste exemplet på
detta är megalitgravarna. Människorna slutade att
bygga och begrava de döda i megalitgravar. Dessutom är det märkbart att medan t.ex. yxplatserna
i Tofta förblev ihågkomna och nyttjade platser där
ting hanterades och deponerades (Nihlén 1927),
finns inga belägg för någon som helst mellanneolitisk aktivitet i anslutning till någon av öns två
megalitgravar, vare sig vid megalitgraven i Ans
arve eller i Lixarve. Återbegravningar finns förvisso belagda i Ansarvemegaliten, men dessa är
från äldre bronsålder (Bägerfeldt 1992). Till skillnad från andra regioner där begravningar skedde i
megalitgravar även under mellanneolitikum, som
t.ex. på Öland (t.ex. Papmehl-Dufay 2006; Linderholm 2008), finns i dagsläget inga belägg för något liknande på Gotland. Utifrån dagens källäge
verkar det som att människorna på Gotland på ett
mer bestämt sätt tog avstånd ifrån det som megalitgravarna representerade. Sannolikt ska detta ses
som ett led i en större förändringsprocess, där väl
avgränsade rum och gränser/gränszoner helt kom
att förlora sin tidigare så centrala betydelse. Detta
har på mellersta Gotland tagit sig två olika uttryck. Å ena sidan kom de gränser som skapats,
upprätthållits och markerats under tidigneolitikum inte längre att respekteras. De mellanneolitiska lokalerna är mer spridda, vilket bidragit till
att mer eller mindre sudda ut de tidigneolitiska
gränserna. Å andra sidan märks det att gränser i
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sig överlag inte verkar ha tillskrivits alls samma
betydelse som tidigare eller fyllt samma funktion
i öbornas liv och föreställningsvärld. Detta märks
genom att de mellanneolitiska platser som etablerades i gränslägen mellan t.ex. bygd och obygd på
intet sätt skiljde ut sig från lokaler i andra lägen.
Gränser var något som inte alls värdesattes på
samma sätt längre.
Denna slutsats bygger jag på ett mönster som
återkommer överallt inom mellersta Gotland och
som omfattar allt från mindre bygders utbredning
till de stora gränsområdenas. Som redan nämnts
var det gränsområde som skiljde norra och mellersta Gotland åt mindre under mellan- än under
tidigneolitikum. Detta framgår av att fler sydligt
belägna lokaler finns inom norra Gotland, men
även av att mer nordligt belägna platser föreligger på mellersta Gotland norr om Visby. Avståndet
mellan de två områdenas lokaler har krympt och
endast de högsta höjderna kvarstår som tydliga
gränsstråk. Situationen är likartad inom det stora
gränsområde som skiljde mellersta Gotland från
den sydligaste delen av ön. Medan de tidigneolitiska lokalerna koncentrerade sig till berggrundsskiftet och kusten varmed gränstrakten och dess
närmaste omgivningar låg helt öde, finns mellanneolitiska mitt i området. Framför allt är det de
lägre delarna av kalkstensstråket i nordöst som inbegriper flera mellanneolitiska lokaler. Områdets
tidigare respekterade gränser verkar å ena sidan
ha luckrats upp, å andra sidan verkar de inte alls
ha markerats på samma sätt längre. Det stråk av
lokaler som följde berggrundsskiftet från Klinteberget till Mölner under tidigneolitikum är t.ex.
ett område där inte en enda mellanneolitisk plats
är känd. Detta förändrade nyttjande av landskapet
har även satt sin prägel i det lilla, med uppluckrade och förskjutna gränser som följd. Från att ha
varit en av det sydvästra vattensystemets östligast
belägna lokaler, kom t.ex. Mölner att bli en av de
västligast belägna platserna i ett stråk av lokaler
österut inom det tidigare på platser öde kalkstensområdet. Samma tendens märks i det inre av ön
kring Roma, mitt i märgelstensdalen, där mellanneolitiska lokaler i relation till de tidigneolitiska påträffats längre åt såväl öst och sydöst, som
mot nord och nordväst. Däremot ligger lokalerna
endast utmed märgelstensdalens nordöstra vattensystem, varför vattendelaren mellan dalens två
stora vattensystem verkar ha varit en av få gränser
som upprätthölls. Även gränserna för Linaviks-
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området verkar på ett liknande sätt ha förändrats,
med en mer utdragen utbredning genom lokaler
såväl nordväst om Ardags, som sydöst om Västerbjers. Det är också i samband med dessa utvidgningar eller förändringar som en tendens finns till
att den direkta kontakten med vattendrag, sjöar
eller myrmarker ibland upphörde, så som Lithberg
också argumenterade för. Detta är intressant nog
något som alltså är märkbart först i öns mellanneolitiska material, vilket potentiellt kan kopplas
till att mark inte längre primärt röjdes med eld i
avskilda lägen på behörigt avstånd från där människor bodde.
En närmare studie av Linaviksområdet klargör
också andra förändringar, som kan förklara vad som
blev viktigt istället för gränserna. Vallstenaudden
är i detta fall det kanske tydligaste exemplet. Under
tidigneolitikum var platser kända endast invid uddens spets och dess fot, där de föreföll markera uddens gränser. Under mellanneolitikum är däremot
hela udden full av lokaler. Platser inom området
framträder dessutom som lika viktiga som de utmed dess gränser. Förhållandet till landskapet, till
områden och gränser, hade alltså förändrats i grunden.
Vidgas perspektivet framstår Vallstenaudden
som endast en av en lång rad agglomerationer av
mellanneolitiska platser; agglomerationer som är urskiljbara över hela mellersta Gotland. Jag skulle vilja tolka detta som ett uttryck för att människorna,
trots att förhållandet till omgivningen förändrades
och trots att de inte alls lade samma vikt vid gränser
som tidigare, ändå höll fast vid den under tidigneolitikum etablerade åtskillnaden mellan områden de
bebodde och områden utanför, mellan bygder och
obygder. Denna distinktion och bygderna i sig är i
mångt och mycket desamma under tidig- som under
mellanneolitikum. Istället är det förhållningssättet
till dem som förändrats. Medan bygders och trakters
gränser var något det lades särskild vikt vid under
tidigneolitikum, verkar bygderna i sig under mellanneolitikum ha blivit minst lika viktiga som dess
gränser, om inte viktigare.
Att fokus försköts från gränser till bygder är
sannolikt även en del i en annan förändringsprocess,
nämligen framväxandet av de vid kusten anlagda
gropkeramiska platserna. De var sannolikt gemensamma för människor inom ett större område och
viljan till att för hela detta område välja en central
plats tycks ha varit en starkt avgörande faktor. I anslutning till märgelstensdalen på västkusten var det

inte i de tidigare gränserna, i trakten av Nasume i
norr eller på udden vid Mafrids i söder som områdets gropkeramiska lokal växte fram, utan denna
återfinns istället längst in i viken däremellan vid
Alvena, nära ett vattendrag som ledde vidare långt
inåt land. Det är också längst in i vikar som områdets samtliga gropkeramiska platser hittats. Behovet av ett centralt och kommunikativt strategiskt
läge märks inte minst av placeringen av Västerbjers, som bredde ut sig på krönet av en ås samt
längs med dess nordsluttning ner mot den plats
där Gothemsån mynnade ut i Linaviken. För alla
de människor som bodde utmed märgelstensdalens
nordöstra vattensystem bör detta ha varit en lätttillgänglig plats som oundvikligen passerades varje
gång människorna tog sig ut och in från ön. I den
nästföljande djupare viken utmed östkusten, söder
ut från Linaviken sett, låg på ett liknande sätt den
gropkeramiska platsen Stenstugu invid ett vattendrag som sträckte sig långt inåt land. Dessa platser
låg således som portar på vägen in och ut från ön.
På sätt och vis kan de härmed ha fungerat som markörer för bygderna inåt land. Avseende Västerbjers
framträder ytterligare en aspekt som förefaller ha
varit viktig avseende dessa platsers lägen i landskapet, nämligen att de var väl synliga från långt håll.
Västerbjers sträckte sig som sagt upp på krönet av
en svag höjd i det flacka landskapet, ett krön som
dessutom ytterligare hade förstärkts genom resandet av ett fåtal stolpar (Stenberger 1935b:11). De
flyttblock som ska ha funnits i Alvena (Nihlén
1927:106), kan möjligen ha haft en liknande funktion som markör för just denna plats. Deras storlek
framgår dock inte av dokumentationen. Hur som
helst var de gropkeramiska platserna inga avsides
belägna och avskilda lokaler, utan centralt belägna
platser med markörer av olika slag som märkte ut
dem och synliggjorde dem. Utmed den branta nordvästkusten var valmöjligheterna färre, men tydligt
är att det var lättillgängliga och ytomfattande lägen
som valts ut, där det fanns plats för ett stort antal
människor att samlas. Detta gäller såväl Visby som
Fridtorp. Att dessa lokaler ska förstås som gemensamma platser eller som samlingsplatser knutna till
mer eller mindre vidsträckta trakter inåt land är
mycket sannolikt.
Att det fanns ett nära band mellan de vid kusten anlagda gropkeramiska platserna och bygderna
inåt land förstärks av de följdverkningar som etablerandet av platserna tycks ha fått. Anläggandet
av de gropkeramiska platserna verkar ha påverkat
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vistelsen även i omgivningen. I vissa fall märks en
förtätning av lokaler i anslutning till dem, som i
Västerbjers och Alvena, eller också märks en viss
ökad närvaro inåt land just i höjd med dem som
i fallet med Fridtorp och Visby. Etablerandet av
dessa lokaler tycks ibland även ha fått mer genomgripande följder. Detta gäller t.ex. Stenstugu, som
är en lokal vars etablerande kan sättas i samband
med att den nordöstra delen av det stora kalkstensområdet som skiljde mellersta Gotland från södra
nu togs i bruk. De lokaler som är kända från detta
tidigare gränsområde ligger, om de inte följer vattendragen öster om Mölner, invid vattendrag som
mynnade ut just vid Stenstugu på östkusten. Utmed de vattendrag som mynnade ut på östkusten
i området mellan Stenstugu och Västerbjers återfinns däremot inga kända lokaler alls, vilket visar
på den betydelse som Stenstugu hade. En liknande
tendens märks även vid Alvena, där nu långt fler
lokaler än tidigare återfinns. Förutom att en agglomeration av platser uppträder kring lokalen i
sig, finns ytterligare en helt ny agglomeration av
lokaler om vattendraget från Alvena följs norrut
upp till berggrundsskiftet. Detta kluster av lokaler
ligger i berggrundsskiftet, för att upphöra precis
i anslutning till den plats där vattendraget vek av
från skiftet söderut ner mot Alvena. Sannolikt har
denna förtätning av fynd och nyetableringar sin
förklaring i förändrade rörelsemönster inåt land till
följd av att Alvena nu blev en i området central och
viktig plats.
Koncentrationer av platser finns som förut även
på var sida om Alvena utmed Toftakusten samt i
anslutning till udden vid Mafrids, men anmärkningsvärt nog ligger viken söder om Mafrids helt
öde. Här tycks ingen gropkeramisk plats ha etablerats och inte en enda mellanneolitisk plats är heller
känd vare sig utmed kusten eller invid de vattendrag som härifrån sträckte sig inåt land. Faktum
är att om lokalerna på udden vid Mafrids samt
platserna kring Mölner exkluderas så har nästintill
inte en enda mellanneolitisk plats påträffats utmed
märgelstensdalens sydvästra vattensystem. Tillsammans med avsaknaden av lokaler utmed det
södra berggrundsskiftet mellan Klinteberget och
Mölner är kontrasten mellan den tidigneolitiska
och den mellanneolitiska närvaron i landskapet
här enorm. En förskjutning har alltså skett norrut,
vilket jag vill tolka som en följd av Alvenas etablering samt av att ingen gropkeramisk plats kom
att etableras söder därom. Bakgrunden till denna
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avsaknad är sannolikt flera, där etablerandet av relativt närbelägna Ajvide inom södra Gotland, där
också en närliggande plats på den nordliga sidan av
udden på senare tid uppmärksammats (Norderäng
2010), och en möjlig brist på rätt landskapsmässiga förutsättningar kan ha bidragit. Dessutom är
det möjligt att avståndstagandet från vissa delar av
det tidigneolitiska idégodset kan ha haft betydelse
även här. Det är nämligen framför allt utmed de
stråk där flintyxor i stor mängd deponerades under
tidigneolitikum som mellanneolitiska platser saknas. Denna intensiva förekomst av tidigneolitiska
flintyxor saknar dessutom motsvarigheter på ön i
övrigt, vilket visar att detta område hade haft en
särskild och särpräglad betydelse under tidigneolitikum. Intressant är också att flera av de många
flintyxor som deponerades här under tidigneolitikum uppvisar en patinering som talar för att de,
liksom de två flintyxdepåerna, hade lagts ner i vatten i eller intill vattensystemet (jfr kap. 5), medan
inte ett enda våtmarksfynd kunnat urskiljas i det
mellanneolitiska materialet. Frånvaron av våtmarksfynd indikerar att vattendragens betydelse
för människornas identitet i området minskat väsentligt. Precis som anknytningen till havet inom
den nordöstra delen av ön avtog, verkar anknytningen till vattendragen på mellersta Gotland ha
förlorat mycket av sin betydelse. Kanske ska också
den förändrade bilden av kustutnyttjandet inom
den sydvästra delen av norra Gotland ses på ett liknande sätt. Det verkar helt enkelt som om denna
typ av traktanknuten identitet inte längre var lika
central eller också så kom denna nivå av identitet
till uttryck på andra sätt. De stora skillnaderna
mellan olika delar av ön kom oavsett vilket att suddas ut och bilden av mellanneolitikum blir utifrån
ett landskapsperspektiv mer enhetlig. Detta gäller
också den sydligaste delen av ön.

Södra Gotland
Även inom södra Gotland föreligger förutom en hel
del lösfynd också ett stort antal fasta fornlämningar.
Till de fasta fornlämningarna hör Hoburgen (södra
platån), Stora Förvar, Ajvide, Snausarve, Stora Domerarve, Gullrum, Barshalder, Kattlunds, Vinarve,
Gläves, Hemmor, Gumbalde och Liffride. Därutöver finns ytterligare kända platser som helt eller
delvis är osäkra rent dateringsmässigt, vilka alltså
möjligen kan ha använts under perioden. Hit hör
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t.ex. Gannor, Liffride i Stånga (109), Styrmansberget
(Fröjel 43), Ocksarve i Hemse (SHM 14745), Sigters/
Rosarve (Havdhem 65) och kanske också Suderkvie
samt Långmyre (Hamra 16) och delar av miljön vid
Hoburgen, bl.a. de lager som hittats nedanför och
öster om burgens södra platå (Sundre 127). Återigen
märks hur de gropkeramiska lokalerna (Stora Förvar, Ajvide, Gullrum, Hemmor, Gumbalde) representerar långt ifrån alla de platser människor under
perioden vistades på. Samtidigt understryker detta
att de gropkeramiska platserna hade en särskild betydelse.
Trots ett stort antal fasta fornlämningar är det,
precis som i det tidigneolitiska materialet, inte en
enda av dem som påträffats i inlandet. Istället ligger
alla i kustzonen, antingen helt kustnära eller också
mer eller mindre indraget. Genom lösfynden, som
nu är betydligt fler än tidigare, märks emellertid att
också inlandet var en nyttjad zon. Jag har inte heller
inom denna del av ön kunnat identifiera några mellanneolitiska våtmarksnedläggelser.
Vad som är tydligt inom denna del av Gotland är
att människorna i stor utsträckning stannade kvar
inte bara i samma trakter som tidigare, utan också
på precis samma platser. De mellanneolitiska lokalerna återfinns precis som de tidigneolitiska invid
vattendrag, sjöar och myrmarker samt utmed kusten inom i stort sett samma trakter som tidigare.
Därutöver har direkt platskontinuitet påvisats i
Stora Förvar, Ajvide, Snausarve, Stora Domerarve,
Barshalder, Gumbalde, Gläves och Liffride, samt
kan mycket väl ha förelegat även i Hoburgen, Hemmor och Gullrum (jfr kap. 5). Den enda av de tidigneolitiska fasta fornlämningarna som uppgifter om
mellanneolitiskt material saknas ifrån är Suderkvie,
medan Kattlunds och Vinarve är de enda nyetableringarna. Som helhet verkar människorna alltså i
stort ha fortsatt livet precis som tidigare i området.
Därutöver verkar de ha förhållit sig på samma sätt
som tidigare till gränstrakten i norr, med de höga
höjderna kring Lojstahajd. Där har inte heller nu
några lokaler framkommit.
Ska förändringar kunna urskiljas måste materialet studeras på en mer detaljerad nivå. En förändring som då framträder är den ökade närvaron
i öns inre delar. Vänds blicken först till kalkstensstråkets inlandslokaler i norr ersätts i den centrala
delen av området två tidigneolitiska platser av sju
mellanneolitiska. Detta behöver emellertid inte
vara ett utslag av att närvaron i området ökade,
utan med hänvisning till samma tendens jag sett

inom andra delar av ön, t.ex. på Vallstenaudden,
kan detta snarare vara ett uttryck för ett förändrat
förhållningssätt till landskapet. Medan de tidigneolitiska platserna kan ha markerat områdets gränser,
återfinns de mellanneolitiska både inom området
och utmed gränserna. De äldre, tidigneolitiska,
gränserna kom i så fall dessutom att luckras upp.
Äldre mentala gränser kom alltså inte heller här att
respekteras och av den anledningen tillskrevs de säkerligen inte längre samma betydelse som tidigare.
De mellanneolitiska platserna påminner mer om
områdets mesolitiska, men med en viktig skillnad.
De mesolitiska platserna låg spridda på jämnt avstånd från varandra inom ett stort område. De mellanneolitiska återfinns däremot mer koncentrerade
inom avgränsade områden. Tydligt åtskilda stråk
eller agglomerationer kan alltså urskiljas även här,
vilket jag ser som ett uttryck för ett fortsatt vidmakthållande vid det under tidigneolitikum etablerade tankesättet där bygd skiljdes från obygd.
De sju nämnda platserna i berggrundsskiftet låg
t.ex. inom ett avgränsat område från Mästermyr till
Lojstasjöarna på var sida om Lindeberget respektive
Sandarve kulle. Dessa koncentrationer av lokaler
låg i sin tur tydligt avskilda från ytterligare en agglomeration knuten till kalkstensstråket, nämligen
agglomerationen av lokaler närmre kusten österut
kring Liffride. Dessa olika koncentrationer var dessutom tydligt rumsligt separerade från ytterligare
förtätningar inom märgelstensdalen i söder.
Längre söderut fanns under tidigneolitikum en
hel del lokaler i anslutning till viken vid Stora Domerarve. Även i detta område syns emellertid samma tendens till uppluckring av tidigare gränser och
till en förtätning av lokaler. En viss förskjutning
från denna vik till viken vid Gullrum märks, vilket
torde kunna kopplas till att Gullrum nu växte fram
som en central plats i området. Det landskapsmässiga tolkningsunderlaget för platserna i detta område
skiljer sig emellertid väsentligt åt. Medan många
av de tidigneolitiska platserna kan ha legat nära
havet p.g.a. att den tredje litorinatransgressionen
kraftigt omformade landskapet i denna trakt över
tid, var de mellanneolitiska platser som påträffats
i liknande lägen med säkerhet belägna invid kvarvarande sjöar och myrmarker en mer eller mindre
lång sträcka från kustlinjen. Dessutom finns mellanneolitiska lokaler ännu längre inåt land mellan
märgelstensdalens stora myrmarker. Här finns det
därför fog för att tala om en något ökad närvaro i
öns inre under mellanneolitikum i jämförelse med
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tidigneolitikum, på precis samma sätt som inom
den allra nordöstligaste delen av ön. Det mellanneolitiska materialet indikerar alltså inte bara en
fortsatt vistelse i det inre av ön, utan t.o.m. en ökad
närvaro. Intressant i detta sammanhang är också att
jag inte kunnat identifiera några mellanneolitiska
våtmarksfynd. Sammantaget indikerar detta att
människorna i området inte längre uttryckte sin lokala identitet genom att knyta an till små sjöar och
myrmarker respektive kusten. Nu vistades de även
vid stora sjöar och i högre grad än tidigare i det
inre av ön. Överlag märks en tendens till att människorna inte längre identifierade sig själva genom
att knyta an till de element i omgivningen som karaktäriserade den trakt de själva levde i. Över hela
Gotland märks i detta hänseende en nedtoning av
skillnader och en framväxande homogenitet.
Vid kusten märks samma förändringsprocesser
som kunde iakttas i öns inre. Dessa förändringar
tar sig uttryck genom ett större antal lokaler, både
på huvudön och på ön längst i söder, genom flera
tydliga agglomerationer eller stråk av lokaler samt
genom en viss utfyllnad emellan och uppluckring av
tidigare gränser. En tendens till fler lokaler inom något större geografiska områden kan anas. Det stråk
Lithberg tolkade som ett uttryck för att landvägar
börjat utnyttjas märks också först nu, i och med
det mellanneolitiska materialet. Dessutom växte de
gropkeramiska platserna fram. Flera av dessa platser
brukades redan före mellanneolitikum, men kom nu
att ändra karaktär. Vad har då dessa platser gemensamt?
För det första märks även gällande de gropkeramiska platserna att det förefaller ha varit
bygderna och deras centrum som blev viktigare
än gränser och starkt avgränsade rum. Det är i
områdena mellan de platser där ritualiserade nedläggelser gjordes under tidigneolitikum som de
gropkeramiska platserna återfinns, centralt belägna i förhållande till lokaler i omgivningen. Ett
tydligt exempel är den sydligaste delen av den dåtida huvudön. Här gjordes nedläggelser i gropar
i Stora Domerarve längst i väster och i Suderkvie
och Barshalder längst i öster under tidigneolitikum (se kap. 5), platser som övergavs eller fick
en annan roll under mellanneolitikum. Intressant
är också att av de på samma udde belägna lokalerna Suderkvie och Barshalder så har bara den
sistnämnda, vilken också går ännu längre tillbaka
i tiden, kontinuitet framåt. Suderkvie var kanske
en med den tidigneolitiska idévärlden starkare för-
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knippad plats, som människorna nu tog avstånd
ifrån i likhet med megalitgravarna eller som de
helt enkelt inte längre såg som viktig. Möjligheten finns också att människor trots allt vistades
på platsen även under mellanneolitikum, men att
spåren ännu inte hittats eller att det material de
lämnade efter sig var av en så pass anonym karaktär att det krävs dateringar för att fånga upp det,
precis som i t.ex. Grottan, Mafrids och Stora Domerarve. Oavsett om detta stämmer eller ej växte
områdets gropkeramiska plats Gullrum fram i ett
centralt läge på udden som skiljde traktens två
havsvikar åt, mitt emellan dessa tidigare gränslokaler.
Ett annat gemensamt drag för de gropkeramiska platserna är att de, liksom inom andra delar
av ön, ligger inom ytomfattande svaga sluttningar.
Lägen valdes alltså utifrån att det skulle vara lätt
för många människor att lägga till med båt och
även vistas där samtidigt. Ett utmärkande drag är
också läget invid lugna vatten indikerande att lätttillgängligheten var viktig. Vid brantare terräng,
som vid Hoburgen eller där terrängen var flackare,
och även utmed rakare mer utsatta kuststräckor,
har människorna förvisso också vistats, men här
har lämningarna en annan karaktär. Samtidigt
skiljer sig de gropkeramiska platserna inom södra
Gotland i ett avseende från resten av ön genom att
de inte i något fall återfinns i det inre av vikar i
anslutning till vattendrag som ledde vidare inåt
land. Istället återfinns de ute på uddar. Ajvide låg
längst ut på spetsen av en udde, vänd mot Karlsöarna. Gumbalde låg längst ut på nordspetsen av en
höjd som under en stor del av stenåldern varit en
ö, vänd mot kuststräckan med bl.a. Liffride. Både
Gullrum och Hemmor låg i sin tur i liknande lägen ungefär mitt på varsin långsträckt udde. Intressant är att de inte bara ligger centralt, utan
att de också är belägna på eller intill utmärkande
landskapselement inom och i anslutning till den
södra märgelstensdalens mycket flacka landskap
(se kap. 3). Den höjd som Gumbalde återfinns
nedanför, Lau backar, har beskrivits som ”en hög
och ståtlig oas över den kringliggande slätten”
(Nihlén 1923). Samtidigt ligger Hemmor invid
en annan utmärkande höjdsträckning, nämligen
Burgen. På liknande sätt återfinns också både
Gullrum och Ajvide på något högre och distinkt
utskjutande uddar rakt väster- respektive söderut.
I detta sammanhang vill jag särskilt lyfta fram Ajvide. Intressant är nämligen att det framkommit
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ytterligare en gropkeramisk plats där, närmare bestämt invid ett mindre vattendrag ca 900 m NNÖ
om den centrala delen av det område som utgrävningarna av platsen koncentrerat sig kring (Norderäng 2009, 2010). Denna lokal ligger ca 500 m
rakt söder om den plats där områdets senneolitiska
hällkista senare anlades. I anslutning till Ajvideudden har alltså två lokaler funnits, en i norr och
en i söder. Johan Norderäng har dock ställt sig öppen inför att de ska förstås inte som två lokaler,
utan potentiellt som ett uttryck för att männi
skorna inte gravlade de döda på regelrätta gravfält
utan istället längs längre sträckor av kustlinjen i
vad han ville definiera som utsträckta gravlandskap. Som jämförelse nämndes att denna typ av
gravlandskap förekommer i samma område senare,
men på lägre nivåer, synliga genom bronsålderns
skeppssättningar, rösen och hällkistor. P.g.a. detta
framhöll han också att den allmänt accepterade
uppfattningen om de gropkeramiska gravarna
som belägna inom regelrätta och avgränsade gravfält bör diskuteras och detta inte bara i fråga om
Ajvide, utan också avseende ”[…] de andra större
kända gropkeramiska ’gravfälten’ tex Västerbjers i
Gothem och Ire i Hangvar.” (Norderäng 2009:23,
2010:10, 13).
Om lokalerna på Ajvideudden är sammanlänkade återstår att klarlägga. Jag skulle däremot vilja
se detta som ett uttryck för att det var själva udden
som här var det allra viktigaste. Sammantaget ger
detta en bild av att platserna i sig kan ha anlagts i
anslutning till utmärkande drag i landskapet, vilka
platserna i sig relaterades till och identifierades med.
En viktig aspekt tycks ha varit att det rörde sig om
utskjutande och/eller högre terrängelement som var
väl synliga från långt håll; de verkar ha varit en form
av landmärken. Synligheten verkar på vissa platser
dessutom ha förstärkts genom resandet av stolpar,
som t.ex. i Ajvide. En möjlighet är att det rör sig om
naturelement som sedan lång tid tillbaka var förknippade med särskilda berättelser och betydelser,
förslagsvis om öbornas ursprung. Detta ligger väl
i linje med den bild som trätt fram om att platser
med lång kontinuitet bakåt i tid var viktiga under
perioden. Kanske är det också i detta sammanhang
som den i relation till övriga gropkeramiska lokaler
avvikande platsen Stora Förvar ska förstås. I dagsläget finns inget som tyder på att andra grottor användes för depositioner av stora mängder material under perioden. Det mellanneolitiska användandet av
grottan borde därför ha handlat om just denna plats

och de betydelser den var förknippad med, en plats
där de allra äldsta kända fynden från hela Gotland
har påträffats.

6.3 Relationer till landskapet
Efter att ha studerat öns olika delar i detalj skulle
jag nu vilja binda samman mina iakttagelser i en
större bild med utgångspunkt i de olika drag som
karaktäriserade och byggde upp öbornas omgivning.
Hur förhöll sig egentligen de mellanneolitiska människorna till såväl av naturen som av tidigare öbor
skapade element i deras omgivning? Vad förblev sig
likt, vad förändrades och vad kan sägas vara kärnan
i de mellanneolitiska människornas sätt att relatera
till landskapet omkring dem?

Berget
I relationen till berget märks både kontinuitet och
förändring. Kontinuitet märks i ett liknande förhållningssätt till öns stora gränstrakter i form av
höglänta kalkstensstråk. Frånvaron av fynd inom
dessa de allra högsta och kargaste stråken är lika
påtaglig under mellan- som under tidigneolitikum. Dessa gränstrakter ger intryck av att ha legat
lika öde som tidigare. Högst sannolikt nyttjades de
dock för insamling och jakt samt sannolikt också
i andra sammanhang. Dessutom verkar inte berget
rent generellt, i form av t.ex. raukar eller hällmarker, lika lite som under tidigneolitikum, ha tillskrivits en särskild betydelse. Däremot märks en
förändring avseende att de platser där berget bildade gränser i landskapet, som utmed klintkusten
och berggrundsskiftena, eller där berget skapade
starkt avgränsade rum, som grottor och klintplatåer, inte längre var element som det lades en särskild vikt vid.
Tidigare verkar en närmast outtalad föreställning ha funnits om att grottor var viktiga under just
mellanneolitikum och i anslutning till en rad mellanneolitiska platser har förekomsten av kulturlager
eller fynd i närliggande grottor påtalats (t.ex. Janzon
1974; Österholm 1989). Att döma av resultaten från
utgrävningarna i Grottan och i Stora Förvar torde
emellertid eventuella stenålderslämningar ligga en
bra bit under markytan överlagrade av fynd från senare perioder, vilket medför att ytliga fynd i grottor
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förmodligen är betydligt yngre (jfr Jennbert 2009).
Det är förstås inte omöjligt att fler grottor än Stora
Förvar användes under perioden, men det är något
som i så fall återstår att belägga. Utifrån det idag
kända och daterade materialet tyder den kraftigt
minskade närvaron i Grottan på att den betydelse
grottorna hade haft, och det fokus människorna
hade lagt vid dem som gränszoner under tidigneolitikum, minskade betydligt i övergången till mellanneolitikum.
Att de element som under tidigneolitikum varit
betydelsefulla inte längre värdesattes på samma sätt
märks genom att viktiga tidigneolitiska lokaler i
dessa lägen i flera fall saknar mellanneolitiska efterföljare, som i Lixarve, Kopparsvik och avseende t.ex.
fynden utmed berggrundsskiftet från Klinteberget
upp till Mölner. Alternativt ändrade platserna karaktär i övergången till mellanneolitikum och blev
betydligt mindre framträdande och mer anonyma,
som i t.ex. Grottan. Samtidigt är det på flera håll
tydligt att där kontinuitet finns, så har etablerandet
av nya platser gjort att de av naturen skapade gränserna i landskapet inte längre sammanföll med av
människor skapade gränser mellan bygd och obygd,
vilket märks t.ex. i trakten kring Mölner.
Däremot är det inte så att alla bergsformationer på ön saknade intresse. Istället finns det sammanhang när berget, i form av raukar, grottor och
även markanta klintväggar eller klintplatåer verkar
ha varit viktiga. Det går dock inte att tala om ett
generellt förhållningssätt, utan snarare verkar det
nu ha varit specifika element som var viktiga. Grottan Stora Förvar verkar t.ex. ha fortsatt att vara en
mycket viktig plats, vilket likaså gäller den i berggrundsskiftet belägna lokalen Mölner. Raukporten
som från havet ledde upp till Grausne är ett annat exempel. Ibland verkar också bergsväggar som
gräns ha varit viktig, då närheten till dylika är en
gemensam faktor för flera av öns gropkeramiska
platser. Detta ska sannolikt förstås i relation till att
en vilja att avgränsa och markera verkar ha levt kvar
i samband med just dessa lokaler. Inom dessa platser
tycks det ha varit viktigt att markera och avgränsa
allt från enskilda gravar och ytor till hela lokalerna
i sig. I Ajvide verkar detta primärt ha gjorts genom
ett resande av stolpar, medan människorna i Västerbjers framför allt tände eldar. Samtidigt saknas
en motsvarighet till dessa avgränsningar av lokalen
i stort i t.ex. Visby. Medan Ajvide och Västerbjers
legat mer öppna i landskapet, har Visby däremot
legat i en sluttning omgärdad av mer eller mindre
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markant stupande klintkanter. Sannolikt har berget i sig genom de distinkta klintkanterna fyllt den
funktion som stolpar, härdar och kanske stenrader
fyllde på andra platser. Häri ligger sannolikt en del
av förklaringen till att gropkeramiska platser i flera
fall återfinns nedanför och ibland kringgärdade av
klintkanter och/eller av högre landskapselement av
något slag. Deras funktion som begränsningar var i
dessa fall något som eftersöktes.
Samtidigt verkar högre bergs- eller klintpartier
ibland också ha fyllt en annan funktion, nämligen
som en form av landmärken. I den stora havsviken
i När och Lau var landskapet flackt och endast två
högre terrängelement utmärkte sig, Lau backar och
Burgen, och just intill dessa två har varsin gropkeramisk plats, Gumbalde och Hemmor, återfunnits.
Möjligen var dessa från havet sett tydliga landformationer knutna till särskilda berättelser och myter,
som människorna i respektive område kan ha identifierat sig med. Kanske är det också i detta sammanhang som centreringen i Alvena till platsen kring
flyttblock ska begripliggöras, även om dessa rimligen var långt ifrån lika synliga som höga klintar.
Överlag tycks förhållningsättet till berget ha förändrats från att ha varit mer generellt till att bli mer
specifikt. Från att öborna under tidigneolitikum
uppfattat alla bergsformationer av en särskild karaktär som liminala zoner, var det under mellanneolitikum istället specifika grottor, raukar eller berg som
kom att tillskrivas en alldeles särskild betydelse.

Havet
Öborna kom under mellanneolitikum, precis som tidigare, att leva och vistas vid havet. De kom fortsättningsvis i hög grad att leva av havets resurser, med
platser både i direkt kustbundna och indragna lägen
som följd. Havsvikar och havsstränder var således ett
element av flera som tidens bygder lokaliserade sig till.
Däremot tycks inte havet, precis som under tidigneolitikum, ha haft samma avgörande betydelse för öbornas
sätt att förhålla sig till sin omgivning som under mesolitikum. Havet var inte heller nu något människorna
hade ett behov av att hålla avstånd ifrån och uppsikt
över. Inte heller kom deras liv och föreställningar att på
något sätt kullkastas av att den fjärde litorinatransgressionen för en kort tid kom att överlagra en del av tidens
lokaler. Platserna i sig användes på precis samma sätt
både före och efter. Denna tendens tycks t.o.m. ha gått
ett steg längre än under föregående period. De tidig-
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6.11. Öns gropkeramiska platser som uteslutande är belägna utmed den dåtida kustlinjen. Här markerade i förhållande till 10-meterskurvan. Det som skiljer dessa lokaler från andra mellanneolitiska lokaler är de stora mängderna fynd, framför allt av gropkeramik
samt de tjocka lagren och/eller förekomsten av säkra eller troliga gravar. Om gravar är kända eller ej, och hur många som i så fall
hittats, korrelerar i de allra flesta fall med storleken på de undersökta ytorna. I Visby, Ajvide och Västerbjers har ett stort antal gravar
framkommit, medan något färre är kända från Ire och Fridtorp. Några enstaka gravar är kända från Gullrum, Hemmor, Hau, Västerbys
och Grausne. Gravliknande anläggningar har grävts ut/observerats i Rangvide, medan människoben hittats i Gumbalde, bl.a. ett
människokranium. I Kinner, Alvena och Stenstugu har ännu vare sig gravar eller människoben framkommit, men lagren har samma
karaktär som platserna med påträffade gravar i form av rikliga mängder fynd, varför de skiljer sig från mellanneolitiska lokaler med små
mängder alternativt ingen keramik alls till vilka platser som Irebron, Sudergårds II, Annelund, Mölner, Kambs, Rosarve, Mafrids, Stora
Domerarve, Barshalder och Hoburgen, Vinare, Liffride m.fl. lokaler hör.
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neolitiska lokalerna fortsatte användas efter den tredje
litorinatransgressionen, men ändrade i mer eller mindre hög grad karaktär beroende av deras förhållande till
havet. Detta märks särskilt då indragna lokaler som en
följd av strandförskjutningen kom att ligga på uddar
direkt vid havet som i Mafrids och Stora Domerarve.
Detta går däremot inte igen i det mellanneolitiska materialet. Istället behåller kustlokalerna sin karaktär oberoende av havets fluktuationer. Gropkeramiska platser
fortsatte under hela mellanneolitikum att vara lokaler
för ritualiserade nedläggelser av ting och djur samt för
begravningen och hanteringen av de döda, helt oberoende av havsnivån. Dessutom är det återigen ett mer
specifikt snarare än generellt förhållningssätt som anas.
Istället för att tillskriva alla i havet utskjutande uddar
i form av väl avgränsade rum en särskild betydelse, var
det snarare vissa specifika uddar som tillskrevs en särskild vikt. Möjligen fick de sin betydelse i egenskap
av landmärken, likt högre bergsformationer, till vilka
särskilda berättelser kan ha varit knutna.
Samtidigt märker kustzonen ut sig på ett helt
annat sätt under mellan- än under tidigneolitikum
genom att öns gropkeramiska platser endast har etablerats direkt vid kustlinjen (fig. 6.11). Dessutom är
det uteslutande från dessa lokaler som gravar i dagsläget är kända. Medan platser för återkommande
ritualiserade nedläggelser och/eller hanterande av
döda var något som under tidigneolitikum av allt
att döma skedde utspritt på en mängd olika och varierande typer av platser såväl vid kusten som inåt
land, verkar dessa praktiker ha varit starkt knutna
till de gropkeramiska platserna utmed kusten under
mellanneolitikum. Avseende var döda hanterades
och deponerades samt var återkommande ritualiserade nedläggelser utfördes skedde alltså en markant
förändring från tidig- till mellanneolitikum. Att det
skulle ha varit havet i sig som var den lokaliserande
faktorn och att gravar anlades utmed långa sträckor
av kusten håller jag däremot inte med om (jfr Norderäng 2009, 2010).
Dessa praktiker verkar istället ha varit koncentrerade just till vissa givna platser, vars lokalisering
berodde på flera olika faktorer varav närheten till havet endast var en av många. Ett vidsträckt område,
där det var möjligt att gräva gropar och där marken
inte var alltför brant eller flack, där tillgång till sötvatten fanns och där det gärna var enkelt att ta sig
vidare inåt land, verkar ha varit några av dessa. Vad
människorna eftersökte med just ett havsanknutet
läge förefaller ha varit framför allt tillgänglighet och
synlighet från havet sett. Platserna verkar på sätt
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och vis i sig ha varit markörer utåt havet för bygderna inåt land. De fungerade alltså som portar för
att ta sig in och ut från ön.
Samtidigt är det möjligt att havet tillskrevs en viktig roll som gränsskapare. Inom just dessa platser verkar
som nämnts begränsningar ha varit viktiga och precis
som klintväggar kan ha varit avgränsande inåt land på
vissa platser, kan havet och strandlinjen ha fungerat som
en motsvarande avgränsning. Havslinjen är ett element
som människorna inom just dessa platser verkar ha förhållit sig till på ett sätt som påminner om hur havsstränder överlag begripliggjordes under tidigneolitikum. I
östra Mellansverige, där landhöjningen varit större, har
det t.ex. framhållits att keramiken deponerades direkt
invid strandkanten med äldre keramik påträffad högre i
terrängen, följt av allt yngre keramik nedåt (t.ex. Carlsson 1998). En liknande tendens har Österholm noterat
i Ajvide, men det material som analyserats är begränsat
(Österholm 1989). Tanken om havslinjen som gräns
märks snarare i det att stolpar rests utefter strandlinjen,
något som också gäller vissa gravar. Flera gravar återfinns nämligen med långsidan vänd mot havet, liggandes med mer eller mindre stort avstånd ifrån varandra
utefter och följandes kustlinjen.
Samtidigt är det märkbart att platserna i sig
med tiden blev minst lika viktiga som närheten till
kustlinjen. När det blev möjligt att begrava döda
och deponera keramik på lägre nivåer då havet drog
sig bort, gjorde människorna i viss utsträckning det.
Detta innebar dock inte att äldre ytor övergavs. En
av Ajvides allra yngsta daterade gravar återfinns t.ex.
inom samma centrala yta som områdets allra äldsta
kända gravar (se kap. 9).
Slutligen vill jag nämna några ord om havet som
identitetsskapare. I det sent mesolitiska och tidigneolitiska materialet fanns en tendens till att öborna
knöt an till olika naturelement inom skilda delar av
ön. Av dessa element var havet ett och en särskilt
anknytning till just havet anades inom framför allt
den nordöstligaste delen av ön, men också inom den
södra. Denna typ av identitetsskapande anknytning
tycks helt ha förlorat sin betydelse i övergången till
mellanneolitikum. Denna förändring framträder än
tydligare om även förhållningssättet till element
som sjöar, myrmarker och vattendrag inkluderas.

Sjöar, myrmarker och vattendrag
Ett för öns tidigneolitikum karaktäristiskt drag
var att olika typer av material deponerades i skilda
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former av vatten inom olika delar av ön. I jämförelse är de mellanneolitiska våtmarksfynden anmärkningsvärt få och härrör utifrån vad jag lyckats
identifiera endast från öns största sjö och myrmark,
Martebo myr. Att knyta an till olika naturliga element, och då särskilt de element som främst satte
sin prägel på den trakt där människorna själva levde, tycks inte alls ha varit lika viktigt längre. På
samma sätt som lokaler fortsatte användas men på
ett annat sätt än tidigare, fortsatte människorna att
deponera ting i våtmarker men detta verkar inte ha
varit en lika central praktik som tidigare. Därmed
kom också öns olika delområden att bli betydligt
mer homogena till sin karaktär. Identitet måste ha
börjat uttryckas på nya sätt, möjligen inom ramen
för de gropkeramiska platserna med tanke på deras
många lokalbundna företeelser.
Detta är emellertid sannolikt inte bara en fråga om
ett förändrat identitetsskapande, utan också om ett delvis förändrat förhållningssätt till omgivningen. Vattenytan begripliggjordes sannolikt fortsättningsvis som en
gräns mellan olika världar, men det verkar som om de
världar människorna härigenom trodde sig kunna komma i kontakt med inte längre hade en lika central roll
i deras föreställningsvärld. Troligtvis ska detta sättas i
samband med att andra liknande kontaktzoner som avgränsade rum och gränser, vilka skapats av naturliga
element som vattendrag och sjöar samt myrmarker,
inte heller de tillskrevs samma betydelse som tidigare.
På precis samma sätt som gränser och avgränsade rum
skapade av havet och berget, verkar uddar och andra
av vatten avgränsade rum ha minskat väsentligt i betydelse. Uddarna som från varsitt håll stack ut i Martebo
myr övergavs t.ex. helt och därmed också tillverkningsoch deponeringsplatsen för yxor i Mörby, liksom den på
forna Baraön belägna lokalen Simunde. Sannolikt är det
också i relation till detta som övergivandet av de största
delarna av det sydvästra vattensystemet på mellersta
Gotland ska förstås.
I ett avseende fortsatte emellertid förhållningssättet
till sjöar och myrmarker samt vattendrag att vara sig
likt. Det var fortfarande i direkt anslutning till dessa
som öborna vistades och levde sina liv. Att människorna rent generellt skulle ha övergivit närheten till vatten
till förmån för marker lämpliga för det tidiga åkerbruket stämmer inte, även om det faktiskt är i det mellanneolitiska materialet som en tendens till de förskjutningar i landskapsutnyttjandet som Lithberg (1914)
uppmärksammade för första gången kan urskiljas. Vatten i olika former fortsatte ändå att vara det element
de i huvudsak knöt an till och såväl lösfynd som fasta

fornlämningar återfinns, precis som tidigare, i anslutning till sjöar och myrmarker samt utmed vattendrag.
Kommunikativt strategiska lägen med närhet till olika
typer av vatten var också områden där människorna
fortsättningsvis vistades. Det var i anslutning till olika
former av vatten dels inom märgelstensdalarna, dels
inom de lägre delarna av kalkstensstråken, som tidens
bygder huvudsakligen fanns.

Från det liminala till det centrala
Redan tidigt under mesolitikum började bygder
växa fram utmed kusten, på sjöarnas och myrmarkernas stränder samt längs med vattendragen (kap.
4). I tidigneolitikum skedde dock en förändring där
bygd började skiljas från obygd och där gränserna
dem emellan i egenskap av liminala zoner tillskrevs
en central betydelse, sannolikt som en zon där kontakter mellan olika världar var möjliga (kap. 5). I
det mellanneolitiska materialet går det däremot inte
längre att tala om en övergripande skillnad mellan
de handlingar som ägde rum i olika gränszoner eller inom starkt avgränsade rum och de som skedde
på andra platser i landskapet. Tidigare gränser kom
inte heller att upprätthållas, utan luckrades upp och
de nya gränserna som etablerades verkar varken ha
markerats eller manifesterats. En motsvarighet till
det starka betonandet och markerandet av gränser
som fanns i det tidigneolitiska materialet saknas
alltså i stort och verkar endast ha levt vidare inom
ramen för de gropkeramiska platserna.
Vad blev då viktigt istället? Platser inom bygder
och inom områden förefaller nu ha blivit minst lika
viktiga som de utmed dess gränser. De mellanneolitiska platsernas spridning i landskapet påminner därför
om de mesolitiska, men med en viktig skillnad. Öborna förefaller ha hållit fast vid att skilja bygd från obygd,
med tydliga agglomerationer av platser som följd. Är
det något som verkligen sätter sin prägel på de mellanneolitiska lokalerna över hela ön är det deras tydliga
koncentration till rumsligt åtskilda stråk eller agglomerationer. På ett plan var alltså förhållningssättet till
landskapet sig likt. Att känna sig hemmahörande i
landskapet var man än befann sig var ett förhållningssätt öborna hade lämnat bakom sig och istället skildes
bygder och trakter från obygder och gränsområden.
Samtidigt skedde en tydlig förändring, nämligen en
förskjutning från gränserna mellan det bebodda och
det obebodda till bygderna i sig.
Denna förskjutning märks dessutom på de
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6.12. Från det liminala till det centrala. Medan de tidigneolitiska lokalerna där ritualiserade praktiker ägde rum låg i gränszoner och/eller
inom starkt avgränsade rum, växte de gropkeramiska lokalerna fram i centrala, lättillgängliga lägen. Till vänster syns hur Alvena etablerades inne i viken mitt emellan de äldre gränslokalerna vid Nasume respektive Mafrids. Till höger syns hur Gullrum på ett liknande sätt
växte fram centralt i förhållande till de under tidigneolitikum viktiga lokalerna Stora Domerarve och Suderkvie samt Barshalder. Heldragna
linjer visar höjdkurvor från 10 m.ö.h. och uppåt med 5 m ekvidistans. Den streckade linjen motsvarar dagens kustlinje. Helfärgade ytor
och ytor med dragna linjer visar på befintliga sjöar respektive myrmarker, medan streckade ytor visar på numera utdikade sjöar, myrar
och andra våtmarker.

platser där periodens allra viktigaste ritualiserade praktiker ägde rum. Jag syftar här på de
gropkeramiska platserna vid kusten, som i relation till bygderna inåt land inte alls verkar ha
varit liminalt belägna, utan tvärtemot centralt.
På södra Gotland märks hur nedläggelser i gropar gjordes vid Stora Domerarve i väst och vid
Suderkvie och Barshalder i öst under tidigneolitikum, medan områdets gropkeramiska plats
växte fram i ett centralt läge däremellan. Samma
fenomen märks utmed västkusten längre norrut,
med utmärkande platser på uddarna vid Nasume respektive Mafrids under tidigneolitikum,
vilka under mellanneolitikum efterföljdes av en
gropkeramisk plats, Alvena, etablerad längst in
i viken däremellan (fig. 6.12). De gropkeramiska
platserna återfinns överlag i lägen där de bör ha
legat väl synliga utefter kusten och ofta också i
anslutning till vattendrag som ledde vidare inåt
ön. Härmed bör de ha passerats och varit såväl
synliga som centralt belägna för många. Synligheten verkar i vissa fall ha förstärks genom resandet av stolpar och tändandet av eldar, vilket
kan kontrasteras mot den till synes mer slutna
tidigneolitiska praktiken att sänka ner ting i våt-
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marker, att deponera dem i gropar eller i grottor.
De gropkeramiska platserna verkar närmast ha
fungerat som markörer för de bebodda områdena
inåt land samt som portar in och ut från ön. Lätttillgängligheten är också ett gemensamt drag.
Här är det tydligt hur det svårtillgängliga, avskilda och begränsade läget vid Överstekvarn var
en under tidigneolitikum intressant plats, medan
områdets gropkeramiska lokal istället etablerades i ett öppet, vidsträckt läge längre norrut vid
Kinner. En förskjutning skedde som kan skildras i termer av ett ändrat fokus från det interna
till det externa, från det undanskymda till det
synliga, från det slutna till det öppna, från det
svårtillgängliga till det lättillgängliga samt från
det liminala till det centrala.

Att förankra i det förflutna
Förutom naturliga element och av människor etablerade bygder fanns i öbornas tillvaro även spår
och lämningar från det förflutna. I relation till tidigare platser är det för det första märkbart hur
människorna fortsättningsvis nyttjade landskapet
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på samma sätt. De levde ännu ett rörligt liv som
inkluderade såväl kust som inland och de byggde
upp sina liv i samma miljöer som tidigare, i samma
vikar, utmed samma sjöar och myrmarker och även
i hög grad utmed samma vattendrag. Att det var
samma människor som nyttjade både inland och
kust förstärks av det nära samband som finns mellan de gropkeramiska platserna och bygderna inåt
land. Detta märks genom det likartade fyndmaterialet, men också genom de förskjutningar och förändringar som skedde inåt land i samband med att
de gropkeramiska platserna etablerades vid kusten.
I hög grad kom människorna också att stanna kvar
på exakt samma platser som tidigare, där ibland
t.o.m. likadana praktiker verkar ha fortsatt som i
Liffride. Till kontinuiteten hör också det likartade
förhållningssättet till öns vidsträckta gränstrakter i
form av de tre vidsträckta skogs- och hällmarksområdena på ön. Dessutom kom vattendelaren mellan
den norra märgelstensdalens sydvästra och nordöstra
vattensystem fortsättningsvis att begripliggöras och
behandlas som en gräns.
Samtidigt kan två olika former av förändringar
urskiljas. Den första handlar om en förskjutning
i fokus. Det går att se hur samma typer av ritualiserade praktiker fortsatte i termer av hanterande
och deponerande av ting, djur och döda i samband
med vilka eld var ett viktigt element liksom också
avgränsningar och gränser. Under tidigneolitikum
hade emellertid dylika praktiker skett inom olika
både naturliga och av människor skapade gränszoner och avgränsade rum runt om i landskapet, såväl utmed kusten som i det inre av ön. I och med
mellanneolitikum sker i detta avseende en markant
förändring då praktiker av detta slag istället koncentreras till de gropkeramiska platserna vid kusten. Detta innebär i sin tur att vad som skedde i
övergången från tidig- till mellanneolitikum delvis
handlade om ett övergivande av, eller en förändrad
karaktär, inom flera av de platser där ritualiserade
praktiker skett under tidigneolitikum. Megalitgravarna övergavs och det var inte på platser som Mölner, Gräne, Rosarve, Mörby och Suderkvie som öns
gropkeramiska platser kom att växa fram, utan dessa
övergavs eller fick en annan betydelse.
Något som kan bidra till förståelsen för detta är
den andra typ av förändring som kan urskiljas i förhållningssättet till det förflutna. Under både tidigoch mellanneolitikum var äldre platser en integrerad
del av samtiden, kring vilka berättelser och myter
kan ha varit knutna och som därmed sannolikt var

viktiga ur bl.a. identitetsskapande synpunkt. Medan
det under tidigneolitikum verkar ha varit oerhört
viktigt med kontinuitet i var människorna vistades
går det emellertid inte att se att platser med kontinuitet bakåt märkbart skiljde sig från nyetablerade
lokaler. Grottan verkar under perioden ha varit lika
viktig som Stora Förvar, med liknande depositioner
som följd (se kap. 5). Detta är emellertid en aspekt
som förändrades i och med mellanneolitikum. Nu
verkar äldre platser i flera fall ha börjat tillskrivas
en särskild betydelse, något som framför allt tycks
gälla platser med kontinuitet långt tillbaka. Det
verkar handla om lokaler som kan ha varit förknippade med berättelser om ett mer avlägset förflutet,
vilket alltså förefaller ha blivit mycket viktigt under
perioden. De enda platser där gropkeramik säkert
eller möjligen kan ha framkommit, om än i liten
mängd, i det inre av ön är t.ex. tre lokaler: Rosarve,
Kambs och sannolikt Mölner, vilka alla tre hör till
de allra äldsta inom sina respektive regioner. Att
den enda kända ritualiserade nedläggelsen på fast
mark, vid Hassle i Väte sn, återfunnits precis intill
en av dessa tre platser, Mölner, är också intressant.
Ett annat exempel är Stora Förvar, som är den hittills äldsta kända lokalen på hela Gotland. Under
mellanneolitikum märks en stor skillnad mellan
hur Stora Förvar respektive Grottan användes. Som
jag ser det är den mest troliga orsaken till detta att
medan Grottan började användas i övergången till
tidigneolitikum, går Stora Förvars historia flera tusen år längre tillbaka i tid. Stora Förvar kan p.g.a.
detta ha varit knuten till myter och berättelser om
människornas första ankomst till ön och därmed deras ursprung.
I denna diskussion vill jag också inkludera
de gropkeramiska platserna. Detta är lokaler där
öborna framför allt verkar ha hanterat och deponerat döda. Sammantaget märks därför en stark
förskjutning mot människorna, mot deras förflutna och deras ursprung och därmed också mot de
döda. Genom resandet av megalitgravar tyckte jag
mig se ett uttryck för denna förskjutning redan i
det sent tidigneolitiska materialet, något som sedan slog igenom helt i övergången till mellanneolitikum. De döda verkar nu ha blivit de viktigaste
inom öbornas föreställningsvärld. Med detta som
utgångspunkt skulle jag vilja ta fasta på de platser
där de gropkeramiska platserna anlades. Varför begravdes och varför hanterades och deponerades de
döda just där? En faktor av betydelse kan vara de
distinkta landskapselement de återfinns invid, som
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i flera fall närmast tycks ha karaktären av landmärken. Även lokalernas belägenhet vid kusten torde
vara viktig. Det var över havet de första öborna en
gång kom och det var i de vikar och på de uddar där
de gropkeramiska platserna ligger som de kanske
först landsteg, eller också var det vad människorna
trodde. Sannolikt var det de vattendrag platserna
ibland ligger vid som människorna först följde då
de tog sig inåt ön, eller åtminstone kan det ha varit
så människorna återberättade dessa händelser under
mellanneolitikum. Att människor dessutom vistats
på flera av de gropkeramiska platserna under tidigare perioder var säkerligen betydelsefullt och det
kan mycket väl ha funnits en föreställning om att
de alltid bott i just dessa vikar, sund och på dessa
uddar (jfr Ahlbeck & Gill 2011). De människor som
använde de gropkeramiska platserna hade alltså en
fast förankring i och stor kunskap om öns historia.
Kanske var det också därför de döda kom att begravas just inom dessa rum i landskapet och med
tiden kan de dödas närvaro i sig ha varit det som
gjorde dessa specifika platser så värdefulla. Medan
Stora Förvar kan ha varit en form av urspungsplats
för alla som levde på ön, bör de gropkeramiska lokalerna utmed kusten ha varit motsvarande platser
knutna till öns olika grupper. Kanske var det därför
som olika identitetsskapande uttryck, både i det lilla och i det stora, märks inom dessa platser, snarare
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än på olika platser runt om i landskapet. Sannolikt
var det grupprelaterade ritualiserade handlingar
som ägde rum, genom vilka relationer och kontakter såväl människor emellan som mellan människor
och de döda reglerades, skapades och återskapades.
Även om stora likheter föreligger mellan det
tidig- och mellanneolitiska materialet genom att
öborna vistades både vid kusten och i inlandet, i
samma områden och ibland t.o.m. på samma platser, går det att urskilja en förskjutning av fokus.
Denna förskjutning handlade inte om en förskjutning mellan var de vistades permanent och var de
vistades tillfälligt och den handlade inte om en förskjutning från en jordbrukstillvaro i inlandet till
ett liv som enbart jägare, fiskare och samlare vid
kusten. Det handlade istället om en förskjutning
gällande var i landskapet människorna i huvudsak
samlades för att i samband med ritualiserade handlingar reglera, skapa och återskapa relationer såväl
människor emellan som mellan människor och andra världar. Fokus försköts från de andra världar
människorna ansett sig kunna komma i kontakt
med i gränszoner av olika slag till platser där de
ansåg sig kunna komma i kontakt med de döda.
Därmed kom gropkeramiska platser, som platser
förankrade i det förflutna, att ta över den roll som
gränszoner och starkt avgränsade rum tidigare
hade haft.
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7. Det mellanneolitiska Gotland – ting

Att fokus försköts från gränszoner och avgränsade
rum i landskapet till de gropkeramiska platserna är
en genomgripande förändring som skedde i övergången till mellanneolitikum, men det var inte den enda
omvälvning som nu inträffade. I så fall hade det varit megalitgravar alternativt relativt tunna lager och
sotiga gropar med deponerade hela och trasiga samt
eldpåverkade eller brända ting och ben, som hade
uppträtt på platserna vid kusten. Det är det emellertid inte. Frågan är vad som förändrades och vilka
omställningar i samhälle och föreställningsvärld som
dessa förändringar egentligen är ett uttryck för?
Jag har föreslagit att förskjutningen till gropkeramiska platser kan ha haft med ett förändrat förhållningssätt till landskapet att göra där platser förankrade i det förflutna blev de lokaler människorna sökte
sig till för gemensamma ritualiserade praktiker, samtidigt som de döda hamnade i fokus på ett helt annat
sätt än tidigare (se kap. 6). Tendensen till ett ökat intresse för de döda fanns redan i det sent tidigneolitiska
samhället uttryckt genom att människorna började
resa megalitgravar. Snart skulle emellertid dessa överges och nya sätt att hantera och deponera såväl döda
som ting och djur etablerades. För att förstå varför,
och mekanismerna bakom denna förändringsprocess,
ser jag en mer ingående kännedom om öbornas syn på
just de döda, djur och ting som en möjlig ingång. I
det följande har jag därför för avsikt att studera detta
mer ingående och först ut är tingen. På vilket sätt och
varför förändrades förhållningssättet till tingen, hur
såg människorna på olika typer av ting och material,
hur hanterades och deponerades dessa och varför hanterades och deponerades de just så?

7.1 Världen utanför
Öborna var en integrerad del av världen utanför.
Detta gällde allt sedan människor först anlände

till Gotland och det märks även i övergången till
mellanneolitikum. Trattbägarkeramiken övergick i
gropkeramik, tunnackiga yxor blev till tjocknackiga och den mångkantiga stridsyxan ersattes av den
dubbeleggade stridsyxan. Öborna kom alltså att ta
till sig det vi idag benämner som gropkeramisk kultur, något som emellertid skedde jämförelsevis sent.
De dateringar som utförts på människoben från
Ansarvemegaliten (yngsta dateringen 4555+/-60 BP,
3253+/-111 f.Kr.) överlappar såvitt det är känt idag
inte de gropkeramiska gravarna i tid (den äldsta
4535+/-70 BP, 3235+/-114 f.Kr.), även om det inte
är mycket som skiljer dem åt (Lindqvist 1997a:365;
Samuelsson & Ytterberg 2002:30). Förskjutningen
från det ena till det andra bör ha skett i tiden kring
3250-3200 f.Kr. Öborna tar alltså till sig det gropkeramiska vid en tid då kulturen inte längre endast
var företrädd inom östra Mellansverige, utan då den
redan var etablerad alternativt höll på att etableras även långt söderut, utmed östkusten inklusive
Öland, utmed västkusten samt i Danmark (se t.ex.
Nordquist 2001:157; Papmehl-Dufay 2006; kap. 1,
2).
Att en gropkeramisk materiell kultur redan existerade utanför ön eller vid samma tid etablerades
inom ett stort område när människorna på ön tog
denna till sig är en viktig faktor att ta fasta på. Det
har nämligen varit vanligt att förklara det gropkeramiska som ett uttryck för att människorna nu
vände sig norr- och österut. I kontrast därtill har
trattbägarkulturen setts som skapad utifrån influenser söder- och västerifrån. Att övergången från
trattbägarkultur till gropkeramisk kultur ska förstås som ett resultat av förändrade nätverk och relationer har t.ex. Åsa M. Larsson (2009) argumenterat för. Hon menade för östra Mellansveriges del att
människorna under tidigneolitikum haft kontakter
åt alla håll, men däremot delat traditioner, vanor,
praktiker och myter med människor söderut, vilka
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Figur 7.1. Till vänster: en keramikskärva med hängande trianglar
från Hemmor, När sn. Hängande trianglar har tolkats som ett
inflytande från trattbägarkulturen vid tiden strax före mitten
av mellanneolitikum (Hedemark m.fl. 2000:21). Ur Wallin &
Martinsson-Wallin 1996:16. Till höger: en skärva med snörornering från Ire, Hangvar sn, ca 7,5 x 8 cm stor. Att snörorneringen applicerats ofta yttäckande och osymmetriskt på skärvor
utan gropar talar för att de hör hemma i sent mellanneolitikum
(motsvarande Fagervik IV). Den närmsta parallellen finns därför
inom stridsyxekulturen, varifrån användandet av snöre kan ses
som en influens, även om snörorneringen i sig sedan användes
på gropkeramiska kärl på ett gropkeramiskt vis. Ur Nihlén
1927:77 (nr 4). Skärvorna är ej skalenligt återgivna.

de därför associerade sig med. I övergången till mellanneolitikum ska dock banden söder- och västerut
ha försvagats medan kontakterna österut istället fördjupades och växte sig allt starkare varpå praktiker,
vanor och religiösa koncept förändrades (Å. M. Larsson 2009:407f).
Att knyta det gropkeramiska österut är Larsson
långt ifrån ensam om. Redan Stjerna (1911) talade
om den gropkeramiska kulturen som den östliga,
baltiska boplatskulturen, och senare har inte minst
Wyszomirska (1984) och Björck (2007, 2012) talat
om gropkeramikerna som en del av ett vidsträckt
komplex norr- och österut. Även i samband med senare tiders DNA-analyser märks en vilja att knyta
mellanneolitiska individer från gropkeramiska sammanhang österut (Linderholm 2008). Det är inte
heller omöjligt att influenser norr- och särskilt österifrån var viktiga när det gropkeramiska först tog
form i östra Mellansverige. Att applicera ett dylikt
synsätt eller en dylik tolkningsförklaring på det gotländska materialet fungerar däremot inte alls. Det
finns inga belägg för att de människor som levde
på Gotland under mellanneolitikum sökte sig österut i större utsträckning än västerut. Istället är det
tvärtom.
Utifrån öbornas perspektiv kom influenserna
gällande den gropkeramiska kulturen västerifrån. I
väster fanns som sagt den gropkeramiska kulturen
vid denna tid dessutom företrädd såväl norr- som söderut. Förändrade kontakter, nätverk och allianser
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torde alltså ha haft lika lite att göra med att öborna
tog till sig det gropkeramiska, som att de en gång
tog till sig trattbägarkulturen (se kap. 5). Snarare
märks ett starkt uttryck för kontinuitet där det fortsättningsvis verkar ha varit samma grupper utanför
ön västerut, och då både norr- och söderut, som de
ännu influerades av. Det var i dessa väl etablerade
band, upprätthållna genom resor över lång tid, kontinuerliga personliga kontakter och eventuellt giftermålsallianser, som grunden fanns för den kunskapsöverföring etablerandet av det gropkeramiska
bör ha krävt. Återigen anas alltså hur öborna följde
trender i tiden och hur de i sitt lokala sammanhang
omsatte de förändringsprocesser som ägde rum
bland de människor utanför ön som de identifierade
sig med och såg sig som relaterade till.
De aspekter som fått många att se den gropkeramiska kulturen överlag som stående nära männi
skor, och andra kulturer, norr och särskilt österut är
drag som generellt är karaktäristiska för den gropkeramiska kulturen. Detta medför i sin tur att dessa
element utifrån ett gotländskt perspektiv fanns väl
representerade västerut. Ändå är det värt att se lite
närmare på dessa aspekter, de tolkningar som gjorts
utifrån dem och hur detta överensstämmer med det
gotländska materialet. Det som framför allt har lyfts
fram som tecken på samhörighet och/eller ökade
kontakter norr- och österut är keramiken i sig och
då inte minst groporneringen. Rödockragravar och
djursymbolik, särskilt uttryckt genom lerfiguriner,
liksom användandet av skiffer är andra aspekter som
lyfts fram (t.ex. Wyszomirska 1984; Björck 2012).
Avseende keramiken bör det till att börja med
hållas i åtanke att gropar redan förekom i trattbägarkeramiken både på Gotland och i östra Mellansverige. Groparna i sig är därmed snarare ett uttryck
för kontinuitet och vidareutveckling än förändring.
Däremot så försvinner åtminstone initialt snörornering och tvärsnodd, medan istället kamornering
blir vanligt och kärlformen förändras på så vis att
bottnarna blir rundade och spetsiga, vilket indikerar influenser från den kamkeramiska kulturens
keramik (se t.ex. Carlsson 1998). Samtidigt behålls
emellertid den trattformiga halsen, även om den blir
betydligt mindre, vilket resulterat i den för gropkeramiska kärl karaktäristiska skuldran. Fastän influenser österifrån inkorporerades behölls drag från
den äldre trattbägarkeramiken, vilket tillsammans
bidrog till formandet av något eget.
Inom gropkeramiken på Gotland märks dessutom genom enskilda dekorelement spår efter andra
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kontaktvägar och influenser, under både MN A och
MN B. På skärvor från Hemmor har t.ex. hängande
trianglar identifierats, vilket tolkats som en influens
från mellanneolitisk trattbägarkultur (Hedemark
m.fl. 2000:21). Ett annat exempel är ett drag som
utmärker just gotländsk gropkeramik och det är den
förekommande snörorneringen (fig. 7.1). Att denna
ofta applicerats yttäckande och oregelbundet, bl.a.
identifierad på bottenbitar (se t.ex. Stenberger m.fl.
1943:fig. 67), talar sammantaget för att den framför
allt hör hemma i ett skede motsvarande Fagervik
IV. Sannolikt rör det sig här om ett på ett gropkeramiskt vis inkorporerat element utifrån, återigen
med något eget och särpräglat som resultat. I detta
fall finns den närmaste parallellen i stridsyxekulturen, som de människor utanför ön västerut vilka
öborna såg sig som relaterade till, i mer eller mindre
hög utsträckning tog till sig under MN B. Att två
gropkeramiska kärl från gravarna i Ire vid närmare
analys visat sig vara tillverkade med inslag av chamotte som en del av magringen (Hulthén 1997:143),
ska sannolikt förstås på ett liknande sätt. Intressant
i relation till detta är att chamotte som magring helt
verkar saknas inom andra gropkeramiska regioner
(jfr t.ex. Å. M. Larsson 2008) indikerande att öborna
tagit till sig kunskap utifrån och inkorporerat den i
sin egen tillvaro på sina egna sätt.
Djurfiguriner är en annan aspekt vid sidan av
gropkeramiken som varit en viktig del av det gropkeramiska och även figurinerna har tolkats som
ett resultat av influenser norr- och österifrån. Det
är också vanligt att enstaka figuriner påträffats på
Gotlands gropkeramiska platser avbildandes djur
(t.ex. Stenberger m.fl. 1943; Hulthén 1997; Burenhult 2002) (se kap. 8). Därutöver har också pärlor
tillverkats av lera och enstaka bitar bränd lera är
vanligt förekommande. Dessa har ibland tolkats i
termer av lerklining från hus (t.ex. Hedemark m.fl.
2000:22ff), men då det är mycket små kvantiteter
det rör sig om är det mest rimliga att sätta dessa
i samband med förekomsten av såväl lerpärlor som
lerfiguriner. Ofta är det svårt att exakt avgöra vilket djur som figurinerna föreställer, något som också
kan ha varit avsikten och det har föreslagits att vissa
figuriner även kan ha avbildat två djur synliga från
olika vinklar (Janzon 1983). De arter lerfigurinerna
på ön tros ha avbildat är i regel lokalt förekommande djur som säl, sjöfågel, svin, häst, får och nötkreatur (Stenberger m.fl. 1943:104f; Janzon 1983:2f,
9f; Hedemark m.fl. 2000:16; Burenhult 2002:117;
Norderäng 2008:6f). Härmed framträder bilden av

att människorna tog till sig konceptet med lerfiguriner som en del av det gropkeramiska, men att detta
kom att anpassas och användas utifrån öbornas egna
behov och förutsättningar. Djur har emellertid inte
bara avbildats i lera, utan också i t.ex. ben. Ett exempel är Gullrumskammen (se kap. 8). I kammens
ena ände återfinns ett människoansikte, vilket är det
enda kända i sitt slag från hela öns mellanneolitikum. I den andra änden har ett djurhuvud skulpterats fram. Hans Hansson som först påträffade kammen menade att det rörde sig om ett hästhuvud,
vilket är rimligt med tanke på att hästar fanns på
ön vid denna tid (Hansson 1893). I senare tid har
emellertid huvudet föreslagits avbilda en älg (t.ex.
Österholm 1989:187f; Gill 2003:163).
Älg bör inte ha varit något för öborna okänt djur,
trots att den aldrig utgjorde en naturlig del av den
lokala faunan. Ben och tänder, bl.a. tandpärlor, av
älg liksom ting tillverkade av älgben finns i öns material (t.ex. Norderäng 2007a:10, 2010:15). Att det
fanns ett intresse för material från andra än lokalt
förekommande djur märks även genom förekomsten
av ben, tänder, horn och/eller klor från arter som
björn, kronhjort och bäver. Eggblad av bävertand,
björnklor och föremål tillverkade av kronhjortshorn
ingår t.ex. i öns källmaterial (t.ex. Janzon 1974; Burenhult 2002:32; Norderäng 2008a:5). Troligen rör
det sig om ting och/eller material som förts till ön
utifrån, men gällande kronhjort och älg är det inte
omöjligt att enstaka djur tagit sig över till ön på
egen hand. Ett nästan helt älgskelett har t.ex. hittats i Mellingsmyr i Eksta sn, vilket vittnar om att
dylikt verkligen har inträffat även om denna älg inte
är från mellanneolitikum (Nihlén 1927:203; Lindqvist & Possnert 1997:69). Det bör i så fall ändå ha
varit något högst ovanligt och dessa typer av djur
bör överlag ha betraktats som sällsynta, exotiska och
som hemmahörande utanför ön. Här anas därför en
vilja att å ena sidan omsätta influenser utifrån på
sina egna sätt med en grund i lokala förhållanden
och å andra sidan en vilja att söka sig till det för
öborna ovanliga, sällsynta och särpräglade.
Niclas Björck (2007, 2012) har lyft fram bildvärlden med djuren i fokus som en del av ett stort
komplex i nordöst. Detta komplex förenades enligt
honom av en arkaisk, animistisk kosmologi som under mycket lång tid och inom ett stort område ska
ha präglat föreställningsvärlden hos de jägare och
samlare som levde där. Denna gemensamma kosmologi ska ha tagit sig uttryck i just djursymbolik,
men också i rödockragravar. Komplexet ställde han i
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Figur 7.2. Geometriska motiv är återkommande på föremål från mellanneolitikum. Motiven har vanligen ristats in i ben eller lera. Från
vänster till höger: benhänge från Ajvide, Eksta sn, ur Norderäng 2006b:6. Benpilspets, ca 9 x 1,6 cm stor, funnen i samling med
totalt 13 pilspetsar av ben och skiffer i grav 2 i Västerbjers, Gothem sn, ur Stenberger m.fl. 1943:taf.7, fig. 18. Tresidig benplatta, ca
10,5 x 4,4 cm stor, från grav 62 i Västerbjers, Gothem sn, ur Stenberger m.fl. 1943:taf.24, fig. 46. Lerpärlor från Hemmor, När sn, av
vilka den rundade är ca 2 cm i diamter och den bikoniska ca 3 cm i diameter. Foto Raymond Hejdström, ur Hedemark m.fl. 2000:17.
Föremålen är inte skalenligt återgivna.

kontrast till det megalitiska området där denna kosmologi i jordbrukets spår hade kommit att ersättas
av en annan, nämligen en nertisk kosmologi med
huset, offer och återfödelse som centrala koncept,
där istället en geometrisk bildvärld existerade. Som
exempel framhölls att några djurmotiv aldrig ristats
in på megalitgravarna i Västeuropa. Detta stämmer
väl med Gotland så till vida att den ristning som påträffats på en sandsten i konstruktionen kring Ans
arvemegaliten avbildade ett vågmönster (Bägerfeldt
1992; se kap. 5), samtidigt som djuravbildningar dyker upp först i det mellanneolitiska materialet. Som
parentes kan dock nämnas att djuravbildningar helt
saknas i öns mesolitiska material trots att öborna då
levde enbart som jägare och samlare. Att detta skulle ha varit något som för öborna gick långt tillbaka
i tiden stämmer alltså inte. Den bildvärld som finns
företrädd i öns mesolitiska material är snarare den
geometriska att döma av en benspets med ristade
streck som hittats i Gisslause (SHM 18912). Att de
geometriska motiven i övergången från tidigneolitisk trattbägarkultur till mellanneolitisk gropkeramisk kultur skulle ha försvunnit för att helt bytas
ut mot djurmotiv är inte heller det en bild som överensstämmer med källmaterialet på Gotland. Enbart
orneringen på keramiken är att betrakta som geo-
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metrisk och dessa mönster går dessutom igen även
på andra typer av material och föremål (fig. 7.2). Ett
ristat geometriskt motiv finns på Gullrumskammen (Hansson 1893), medan det på benkammen
från Ajvide skulpterats fram ett kryssmönster (Burenhult 2002:167). Ett benhänge som påträffats på
platsen har ett inristat geometriskt mönster (Norderäng 2006b:6) och detta mönster liknar i sin tur
det som ristats in på en benpilspets från en av gravarna i Västerbjers (Stenberger m.fl. 1943:fig. 18). I
Västerbjers har också en bit ben påträffats med ett
inristat geometriskt mönster och geometriska motiv
präglar också flera av de benplattor som framkommit på ön (Stenberger m.fl. 1943: fig. 33, 40, 46;
Janzon 1974:65; Österholm 1989:157). Kanske ska
också skårorna som ibland räfflats in på insidan av
svinbetar ses i detta sammanhang (se t.ex. Stenberger m.fl. 1943:fig. 50, 51). Även de mellanneolitiska
pärlorna är, om de inte avbildar yxor i miniatyr,
närmast att förstås som geometriska i och med att
de t.ex. är runda eller bikoniska. Ibland är också
såväl lerfiguriner som lerpärlor ornerade med små
streck (t.ex. Hedemark m.fl. 2000:17; Burenhult
2002:167). Djursymbolik och geometriska motiv
var således under mellanneolitikum inte att förstå
som bildvärldar vilka stod i motsats till varandra,
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Figur 7.3. Av rödockra färgade föremål från Ajvide, Eksta sn. Till vänster en gullrumsmejsel, ca 5,5 x 2,2 cm stor, från grav 23 och till
höger en tandpärla, ca 2,8 cm lång, från grav 13. Foto förf.

utan de var båda vanligt förekommande och i flera
fall nära integrerade med varandra.
Avseende djursymboliken är det också intressant
att nämna att liknande företeelser existerade utanför den gropkeramiska sfären inte bara norr- och
österut, utan också söderut, åtminstone utifrån ett
gotländskt perspektiv. Redan i ett tidigt arbete lyfte
Oscar Almgren (1907) fram paralleller till Gullrumskammen, där han själv uppfattade djurhuvudet
som en hund. Han pekade på liknande djurhuvuden
på skifferföremål från Norrland och avseende människoansiktet nämnde han ett våtmarksfynd av ett
bärnstenshänge från Västergötland. Att liknande
både människo- och djuravbildningar hittats såväl
österut i Finland och Ryssland, som söderut i bl.a.
Polen lyftes fram. Så långt söderut som i Krakow
ska t.ex. både människo- och djurfiguriner, bl.a.
föreställande räv, hund och fågel, tillverkade i ben
eller droppsten, ha hittats i lager från yngre stenålder (jfr Lithberg 1914:114). Som ett annat exempel
nämnde han fyndet av en lerfigurin föreställande en
oxe eller ett svin, som hittats i en pålbyggnad i Österrike (Almgren 1907). Hur dessa olika föremål står
i relation till de gotländska mellanneolitiska rent
tidsmässigt är oklart, men de indikerar att influenser till gestaltningar av både djur och människor
inte nödvändigtvis måste ha kommit endast norroch österifrån.
Därtill vänder jag mig emot att djursymbolik
skulle vara något som enkom hört ihop med en livsstil som jägare och samlare (jfr Björck 2012). Utifrån
antropologiska studier har Brian Morris understrukit att införandet av jordbruk på intet sätt behöver
medföra något fundamentalt brott gällande det nära

och intima förhållandet mellan människor och djur.
Istället har han sett att jakten ofta behåller sin heliga dimension och att den inom jordbrukande samhällen t.o.m. kan bli ännu mer ritualiserad än bland
jägare och samlare. Även bland jordbrukare är det
dessutom vanligt att associationen mellan djur och
andar lämnat avtryck i såväl rituell praktik som religiös tro (Morris 2000:22f). Detta är också tydligt i
det arkeologiska materialet, med djursymbolik som
förekommer såväl i mesolitiska kontexter som under järnålder (se t.ex. Jennbert 2002, 2011). Under
mellanneolitikum på Gotland är detta också högst
märkbart, bl.a. genom att det inte bara är vilda djur
som avbildats i lera, utan också tama.
Därtill anser jag att en benämning av de mellanneolitiska gravarna på ön som rödockragravar
inte stämmer fullt ut. Det är nämligen långt ifrån i
alla gravar som ockra påträffats och ockra är snarast
en av många olika variabler som användes i samband med begravningarna. Variationerna avseende
hur ockran använts är dessutom stora. I någon grav
ska hela kroppen ha omgärdats av rödockra, medan
delar av kroppen täckts av ockra i andra. I flera fall
har ockran däremot endast påträffats intill skelettet ofta under eller över en föremålssamling eller
också har endast enstaka ting färgats röda av ockra
(fig. 7.3). Klumpar av röd eller gul ockra är dessutom minst lika vanligt som spridd rödockra (t.ex.
Janzon 1974:108-111; Burenhult 2002; Norderäng
2007a:11). Återigen är det därför intryck såväl från
norr och öster som från söder som framträder. Medan rödockragravar i Finland, Ryssland och Baltikum
vanligen inbegriper spridd ockra som täcker hela eller delar av skelettet, står paralleller till användandet
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Figur 7.4. De mellanneolitiska tingen visar på olika typer av kontaktvägar. Föremål av skiffer och av ben eller tänder från djur som
bäver, älg och björn talar för potentiella influenser och kontakter norrut. De dubbeleggade stridsyxorna är en föremålstyp öborna delade med mellanneolitisk trattbägarkultur i sydväst och att relationerna ditåt var starka styrks också av dubbeleggade bärnstenspärlor
och en riklig förekomst av sydskandinavisk flinta. Under MN B visar istället med den svensk-norska stridsyxekulturen gemensamma
föremål på liknande kontaktvägar. Influenser kom också längre söderifrån, vilket bl.a. jylländska stridsyxor, tre- och fyrsidiga benplattor samt dentaliumpärlor styrker. Från vänster till höger: skifferpilspets, 8,7 x 1,7 x 0,6 cm, från grav 12 i Visby, ur Janzon 1974:304.
Tandpärlor av älg från grav 79A i Ajvide, Eksta sn, ur Norderäng 2007a:10. Lösfunnen dubbeleggad stridsyxa, ca 12,3 x 6,9 x 3,9 cm
stor, från Nygårds, Buttle sn, SHM 9118, ur Lithberg 1914:fig 29. Båtyxa, ca 23,4 x 6,6 x 4,2 cm, från grav 7 i Västerbjers, Gothem
sn, ur Stenberger m.fl. 1943:taf.11, fig. 23. Jylländsk stridsyxa, ca 15,6 x 5 x 4,4 cm, från grav 39 i Västerbjers, Gothem sn, ur Stenberger m.fl. 1943:taf. 21, fig. 40. Föremålen är ej skalenligt återgivna.

av ockraklumpar att finna söderut i Polen. Det är
också från Gotlands perspektiv söderut på kontinenten som paralleller till användandet av gulockra förekommer (Wyszomirska 1984). Västerut från Gotland sett finns dessutom enstaka ockragravar från
Norrland till Danmark (Janzon 1974:110f).
Att öbornas kontakt- och nätverk trots detta
sträckt sig både norr- och österut är troligt. Kamorneringen, kärlformen, användandet av spridd röd
ockra och lerfigurinerna kan mycket väl ses som indikationer på detta. Ett tydligt exempel är också de
sex möjligen slagna stycken av vad som bedömts som
eventuellt rysk karbonflinta, vilka tillsammans med
gropkeramik och bitar av ockra hittats i en åker vid
Kinner (SHM 19615). Möjligen är föremål tillverkade av och/eller avbildandes djur som bäver, älg och
björn även de ett uttryck för kontakter norrut. Eventuellt ska också de föremål av skiffer, främst spetsar
med tånge, vilka påträffats på ön förstås i termer av
relationer med mer nordliga områden, oavsett om de
tillverkats av lokalt förekommande skiffer eller inte
(jfr Janzon 1974:55; Österholm 1989:187f; Taffinder
1998:116). Taffinder (1998) menar att frågan behöver
utredas mer ingående, men att en tendens finns att
grå skiffer ofta är lokalt producerad, medan röd och
flerfärgad skiffer vanligen är importerad norrifrån.
Hon har uppmärksammat åtminstone en förekomst
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av bandad skiffer på ön, men grå skiffer är vanligast.
Jag vill dock framhålla att influenserna även för de
aspekter som vanligen brukar knytas norr- och österut, utifrån ett gotländskt perspektiv ibland lika
väl kan ha kommit söder- eller västerifrån.
För Gotlands del är det också tydligt att kontaktvägarna och nätverken söder- och västerut inte alls
försvagades (fig. 7.4). De förefaller varken ha minskat i intensitet eller betydelse. Det finns nämligen
en rad föremål som även de setts som karaktäristiska
för det gropkeramiska, men där de närmaste motsvarigheterna inte alls finns norr- och österut, utan
söder- och västerut. Det kanske tydligaste belägget
för kontakter åt sydväst är den stora förekomsten
av sydskandinavisk flinta, ett material som använts
över hela ön till såväl yxor och mejslar som spånpilspetsar. Därutöver delade öborna den dubbeleggade
stridsyxan med den mellanneolitiska trattbägarkulturen och även klubb- och dubbeleggade bärnstenspärlor är föremål som pekar på liknande kontaktvägar och relationer (se t.ex. Janzon 1974; Burenhult
2002).
Ett annat föremål som också visar på starka och
potentiellt långväga kontakter åt just sydväst är de
pärlor som påträffats vilka tillverkats av dentalium.
Denna mollusk är nämligen havslevande och kräver en högre saltnivå än vad som någonsin uppnåd-
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Figur 7.5. Potentiell stridsyxekeramik. Till vänster: fem fotograferade keramikskärvor från Ardags, Ekeby sn, funna inom fyndplats 14.
De varierar i storlek från ca 2,5 x 2,3 cm till 4,5 x 3,8 cm. ATA. Nederst till höger en avritad keramikskärva, 6,9 x 6 cm stor, från Stora Förvar, Eksta sn, parcell G5, ur Schnittger & Rydh 1940:pl. LV, nr 3. Till höger: typisk K-keramik enligt Mats P. Malmer, ur Malmer
1975:145. Vid en okulär jämförelse ritningarna och fotografierna emellan framgår det att flera av de drag som präglar K-keramikens
ornering går igen på skärvorna från Gotland.

des i Litorinahavet. Intressant nog är det inte heller
en art som kan plockas på stränder, utan det krävs
ett dyk ner i havet till ett djup av ca 20 m för att
kunna samla in den. Dentaliumpärlorna på ön pekar således på kontaktvägar som bör ha gått ut till
västkusten eller till Atlantkusten (Janzon 1974:98ff;
Taffinder 1998:86f). Som parallell till det stora antal
skalrör av dentalium som påträffats, bl.a. hittades ca
210 stycken i grav 4 i Ire, har 412 skalrör av samma
art påträffats i en megalitgrav i Frankrike (Janzon
1974:98ff). Att kontakter funnits åt sydväst är också
de två jylländska båtyxor som påträffats ett tydligt belägg för (Janzon 1974:51). Hit hör också de
tre- och fyrsidiga, ofta ornerade, benplattorna som
framkommit. Även om de mycket väl kan vara tillverkade inom ön vittnar de om kontaktvägar söder
ut (Janzon 1974:65ff). Tresidiga benplattor har t.ex.
en vid utbredning i Danmark samt på kontinenten
(Malmer 1975:62f).
Även andra aspekter har lyfts fram som möjliga
uttryck för kontakter med kontinenten. Lithberg
nämnde att både tandpärlsuppsättningarna i öns
gravar liksom praktiken att skapa inhägnade gravrum har paralleller i Tyskland (Lithberg 1914:111f).
Detta följdes upp av Janzon som menade att kombinationen av svinbetar, bärnsten, ornerade benplattor
och hockerläge pekade på influenser från Klotamforakulturen i Polen (Janzon 1974:121). Intressanta i
detta sammanhang är också de keramikskärvor som
påträffats, närmare bestämt i Ardags, Barshalder
och Stora Förvar, vilka har definierats som stridsyxekeramik (Schnittger & Rydh 1940; Åhlén 1972;
Rundkvist m.fl. 2004). Efter en studie av foton och
illustrationer har Åsa M. Larsson framhållit att det

med undantag av ett fåtal sena skärvor från Stora
Förvar, bl.a. representerade tredje gruppen, sannolikt rör sig om felbedömd trattbägarkeramik (Å. M.
Larsson 2009:70, 367). Att de som studerat materialet i sig skilt ut vissa skärvor som avvikande är emellertid något att ta fasta på, och keramiken i Ardags,
liksom vissa skärvor i Stora Förvar, påminner orneringsmässigt som jag ser det främst om Malmers Kkeramik (fig. 7.5). Denna keramikgrupp var också
den som enligt honom stod närmast den kontinentala klockbägarkeramiken (Malmer 1975:32), vilket
i så fall skulle stämma väl in med andra liknande
tendenser inom ön.
Det är emellertid inte alltid som influenserna
kommer långt bortifrån, från kontinental trattbägarkultur, klotamforakultur eller den efterföljande
snörkeramiska kulturen som på kontinenten växte
fram från ca 2900 f.Kr. (Å. M. Larsson 2009). I
många fall kommer influenserna från ett betydligt
närmare håll, vilket under MN A gällde den mellanneolitiska trattbägarkulturen, men som under
MN B kom att gälla den svensk-norska stridsyxe
kulturen. Precis som öborna kom att dela flera föremålstyper med den första kulturen, delade de också
flera med den andra. Det rör sig i detta fall om ting
som båtyxor, lårbensformade slipstenar, huggvapen/
spetsföremål av horn och benringar (t.ex. Stenberger m.fl. 1943; Stenberger 1964:100; Malmer 1975;
Janzon 1974; Österholm 1989:188; Lindkvist 1993).
Även gällande denna kultur har det föreslagits att
den först växte fram i östra Mellansverige, utifrån
östliga influenser och kontakter (Å. M. Larsson
2009). För Gotlands del stod den dock att finna västerut från tiden kring 2800 f.Kr. och redan tidiga
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typiskt svensk-norska båtyxor finns i öns material
(Lindkvist 1993).
Intressant nog finns det vid sidan av de jylländska och de svensk-norska båtyxorna på ön också flera
yxor med typisk båtform, vilka emellertid saknar
holk. Bland de yxor som Österholm listat som båtyxor i sin genomgång saknar exempelvis flera just
holk (se t.ex. Österholm 1989; Lindkvist 1993). En
möjlighet är att det rör sig om en övergångsform
mellan båtyxan och den enkla skafthålsyxan från
skiftet mellanneolitikum/senneolitikum. Samtidigt
finns emellertid även en annan möjlighet. De jylländska båtyxor som påträffats på ön är nämligen
även de av en tidig typ och noterbart är att dessa
helt saknar den för de svensk-norska båtyxorna karaktäristiska holken (se Lithberg 1914:fig. 77; Stenberger m.fl. 1943:taf.21, fig. 40). Kanske var det så
att öborna utifrån influenser från olika håll skapade
något eget.
Sammanfattningsvis är det tydligt att de starka
band och relationer som öborna hade med människor utanför ön fortsatte att vara desamma som
tidigare. Det var människor inom samma områden
västerut, och då både norr- och söderut, som öborna fortsättningsvis identifierade sig med och kände
tillhörighet till. Ofta har det framhållits för den
gropkeramiska kulturen rent generellt att kontaktvägarna söder- och västerut försvagades till förmån
för kontaktvägar norr- och österut, vilket medförde
att människorna gick från att ha identifierat sig med
människor i sydväst till att identifiera sig med människor i nordöst. Detta är emellertid en förklaring
som inte håller för Gotlands del. Sett enbart till
gropkeramiken som sådan, och till hela det gropkeramiska komplexet, står den utifrån ett gotländskt
perspektiv inte att finna österut, utan västerut. Några försvagade kontakter och nätverk åt något håll
går det inte heller att argumentera för. Istället var
det genom kontakter och influenser från såväl norr
och öster som från söder och väster som den gropkeramiska kulturen på Gotland fick sin speciella karaktär.
Märkbart är dock att människorna tycks ha
sträckt sig längre ut än tidigare, längre söderut ner
till kontinenten och södra Östersjökusten, längre
västerut till Danmark och möjligen vidare ut till
Atlantkusten, troligen även längre norrut, till norra
Sveriges s.k. skifferkultur och möjligen även längre
österut, ända till Ryssland. Att detta skulle vara
en följd av att kontaktvägarna just nu sträckte sig
längre än tidigare ställer jag mig, precis som Åsa
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M. Larsson (2009), däremot tveksam till. Långväga
kontaktvägar fanns säkerligen redan tidigare. Om
detta är ett korrekt antagande innebär det att det
inte var kontaktnäten i sig som förändrades och blev
mer vidsträckta. Förklaringen till det som skedde på
ön i övergången till mellanneolitikum måste därför
sökas i något annat än förändrade nätverk och allianser.
En intressant aspekt, som kan bidra till förståelse, tydliggörs om öns mellanneolitiska material
ställs mot det tidigneolitiska. Öns tidigneolitiska
material var starkt knutet till trattbägarkulturen
och då enbart till just trattbägarkulturen, synligt
gällande ting som keramik, flintyxor, mångkantiga
stridsyxor och eventuellt bärnsten. Öborna tog till
sig influenser som ombildades i lokala material och
därutöver fördes även ting och material in utifrån.
När så gjordes verkar det dock endast ha rört sig
om företeelser från den egna sfären, trattbägarsfären. Något intresse för att ta till sig och inkorporera
sällsynta eller annorlunda ting och material från när
och fjärran eller att låta influenser från olika håll
bli till något eget, något nytt, verkar inte alls ha
funnits på ön (jfr kap. 5). I övergången till mellanneolitikum förändrades detta emellertid drastiskt.
Öns mellanneolitiska material präglas av en aldrig
tidigare skådad variation avseende såväl tingen och
deras formspråk som de material människorna valde
att använda sig av. En riklig variation märks redan i
det lokala gällande såväl former som material. Denna variation förstärktes sedan av ett inkluderande av
såväl formideal som idéer samt även material och
säkerligen också ting utifrån. Medan exotiska och
sällsynta ting och material är frånvarande inom öns
tidigneolitiska kontexter är dessa jämförelsevis vanligt förekommande i det mellanneolitiska materialet. Det märks hur öborna inom ramen för vad vi
valt att definiera som gropkeramiskt inspirerades av
människor utanför den egna sfären. De kom att ta
till sig element, formideal och material från andra
sfärer för att på olika sätt göra dem till sina egna
eller inkorporera dem i sitt lokala sammanhang.
Detta skedde dessutom inte bara i en inledningsfas,
utan fortsatte hela perioden igenom, vilket bidragit
till att såväl influenser från sen trattbägarkultur som
från den efterföljande svensk-norska stridsyxekulturen inkorporerats i öns lokala gropkeramiska kontexter.
Att människorna tog till sig ting, material och
företeelser utanför sin egen sfär är också det som fått
många tidigare forskare att tala om gropkeramiker-
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nas receptiva natur (t.ex. Malmer 1973; kap. 1, 2).
Detta är sannolikt även den grundläggande orsaken
till den gropkeramiska kulturens splittrade karaktär, särskilt i jämförelse med trattbägarkulturen. Ett
uttryck för just detta märks i de många försök som
genom årens lopp gjorts för att dela in kulturen på
olika sätt, varigenom t.ex. ett flertal grupper urskilts
(t.ex. Wyszomirska 1984; kap. 2). Ibland har också
norr skiljts från söder och/eller så har östkust skiljts
från västkust (t.ex. Papmehl-Dufay 2006; Å. M.
Larsson 2009). Skillnaderna mellan olika områden
finns där och är relevanta, men samtidigt anser jag
att dessa indelningar i någon mån är att missförstå
det gropkeramiska. Istället för att dra gränser och
inkludera eller exkludera skulle jag vilja se detta som
ett uttryck för något reellt. Med ting och influenser
utifrån märks vad jag snarast skulle vilja definiera
som ett uttryck för ett förändrat förhållningssätt till
omvärlden.
Detta tycks ha varit ett led i ett överlag förändrat förhållningssätt till just särpräglade, sällsynta,
exotiska och främmande ting och material. Mycket
tyder på att människorna under mellanneolitikum
på Gotland fortsättningsvis identifierade sig, delade
traditioner, praktiker, myter och föreställningar med
områden västerut, och då såväl norr- som söderut,
precis som både under tidigneolitikum och under
mesolitikum. Det som istället verkar ha förändrats
är att de dels utifrån influenser från olika håll både
utanför ön och utanför den egna sfären skapade sin
egen särpräglade materiella kultur, dels att de materiellt började ge uttryck för relationer även utanför
det område de såg sig som en del av. Förändringen
torde därför ha sin grund i ett förändrat behov, en
förändrad inställning till och vilja att använda ting
från mer avlägsna trakter, att ta dem till sig och inkorporera dem i sin närmiljö. Frågan är varför?

7.2 Inkorporerandet av det
utifrån kommande i det lokala
I öns mellanneolitiska material finns en mycket
stor variation avseende tingen. Framför allt utmärker sig föremål som till sin karaktär eller
utifrån det material de tillverkats av inte verkar
hemmahörande på ön och/eller inom den gropkeramiska kulturen. I tidigare forskning har flera
olika förklaringar till just detta fenomen presen-

terats. En förklaring bygger på ett hänvisande
till de specifika förutsättningar människorna
hade, levandes på en ö mitt ute i Östersjön. Janzon framhöll att resor är en livsnödvändighet för
människor som lever på en ö (Janzon 1974:127).
Nihlén lyfte i sin tur fram öns centrala, strategiska läge och framhöll att människorna på ön
hade behärskat handeln och sjöfarten på Östersjön
allt sedan stenåldern (Nihlén 1927:12). Problemet
med denna idé är dock att förutsättningarna var
desamma även före mellanneolitikum.
En aspekt värd att fundera över i relation till
detta är om den skillnad som finns i materialet från
öns olika perioder på något vis kan ha sin grund
i källkritiska aspekter, som bevaringsförhållanden.
Att det föreligger mycket bra bevaringsförhållanden
i den kalkrika marken på gropkeramiska platser på
Gotland är välkänt. Att de tidigneolitiska lokalerna
inte skulle ha samma goda bevaringsförhållanden
har påtalats av Inger Österholm, som framhållit att
öns trattbägarlokaler ligger på sura jordar där organiskt material inte bevarats (Österholm 1993:9).
Detta är emellertid inte hela sanningen, utan flera av
öns tidigneolitiska platser, som t.ex. Suderkvie, Stora
Domerarve, Överstekvarn, Lixarve, Ansarve, Barshalder och Grottan ligger på marker med samma
goda bevaringsförhållanden som de gropkeramiska (se t.ex. Lindqvist & Possnert 1997). I flera fall
har dessutom exakt samma platser använts under
båda perioderna, vilket bl.a. gäller flera av just de
gropkeramiska platserna som Stora Förvar, Ajvide,
Gumbalde och Fridtorp. Ändå är skillnaden i materialet som helhet stor. Skillnaden förefaller således,
åtminstone utifrån det idag kända materialet att
döma, vara reell.
Ett annat förklaringssätt har varit att istället hänvisa till just gropkeramikerna i sig och deras karaktär. Det har t.ex. hävdats att det för dem, i egenskap
av rörliga jägare och samlare, var naturligt att röra
sig över havet (t.ex. Knutsson 1995). Om nu detta
hade med ett dylikt levnadssätt att göra borde dock
en liknande variation med en stor andel utifrån kommande och exotiska ting och material också prägla
öns mesolitiska material, vilket det inte gör. Det har
också framhållits att gropkeramikerna, i egenskap
av att ha varit kvarlevande jägare och samlare vilka ansågs ha en receptiv natur, kom att bli passiva
mottagare av ting och företeelser från i angränsande
områden levande jordbrukare (t.ex. Malmer 1969,
1973). Detta är ett synsätt jag rent generellt ställer
mig kritisk till (jfr Olsen 2003). Dessutom går det
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Figur 7.6. I denna grav, grav 4 i Ire, Hangvar sn, framkom både
benrörspärlor och dentaliumpärlor i precis samma kontext, använda på samma sätt och dessutom integrerade med varandra.
Benrören, liksom tarsben av ejder, har markerats med mörk
skraffering, medan övriga utgör skalrör av dentalium. Ur Janzon
1974:73.

inte längre att hänvisa till en dylik ekonomisk skillnad då den gropkeramiska kulturens människor på
ön själva bedrev jordbruk, något de dessutom gjorde
i samma utsträckning som under tidigneolitikum.
Att öborna skulle ha varit passiva mottagare är inte
heller troligt, vilket känns viktigt att understryka i
relation till att det varit vanligt att hänvisa till ting
och material som importerade för att på ett eller annat vis avskriva dem samhörighet med det gotländska gropkeramiska (se t.ex. Stjerna 1911; Eriksson
2003; Martinsson-Wallin m.fl. 2011). Det jag vill
ta fasta på här är att det finns ett val där människor
kan ta till sig utifrån kommande material och ting,
eller avstå. I jämförelse med föregående period förefaller det onekligen som ett i allra högsta grad aktivt
val från öbornas sida att plötsligt ta till sig en riklig
variation av ting och material utifrån.
Alla ting människorna omgav sig med, oavsett
om de tillverkats lokalt eller förts in utifrån, var i sin
tur givetvis en del av öbornas omgivning och som
sådana torde de ha spelat en aktiv roll i deras liv.
Tydligt i relation till detta är att utifrån kommande
ting, material och/eller influenser på ett eller annat
sätt kom att inkorporeras i det lokala. Gällande några aspekter höll öborna starkt fast vid sitt eget under
hela mellanneolitikum, nämligen avseende gropkeramiken, gravarna och de gropkeramiska platserna.
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Inga stridsyxegravar eller stridsyxelokaler och endast fåtaliga skärvor som eventuellt kan definieras
som stridsyxekeramik är t.ex. kända. Att öborna
höll starkt fast vid det gropkeramiska innebar dock
inte att annat helt exkluderades, utan det fanns en
stor öppenhet särskilt gällande just ting. Avseende
dessa verkar inga fasta gränser ha funnits, utan det
var fullt görbart för öborna att t.ex. deponera en
lårbensformad slipsten och gropkeramik i en och
samma grav (se grav 19 i Ajvide). Samma bild ges av
det faktum att alla gravar på ön som innehåller med
stridsyxekulturen associerade ting, återfunnit inom
de gropkeramiska platserna och inkorporerats i de
praktiker som ägde rum där. Ting och material utifrån behandlades överlag likadant som lokala och de
kom att inkorporeras i exakt samma kontexter, inte
minst inom ramen för de gropkeramiska lokalerna.
Denna öppenhet gällde också hur tingen skapades.
Det hölls fast vid gropkeramiken som sådan, men
det var både möjligt att använda chamotte vid tillverkningen och att ornera kärl med trattbägarmotiv
eller snörintryck. Ett annat exempel är dentaliumpärlorna, till vilka rörbenspärlorna föreslagits vara
imitationer i lokalt förekommande material (Nihlén
1927:126). Båda har dessutom påträffats i liknande
kontexter i öns gravar, antingen enstaka/fåtaliga eller i stor mängd (se Janzon 1974:67-75) (se fig. 7.6).
Det handlade således inte om ett passivt mottagande av ting och material utifrån, utan om ett i
allra högsta grad aktivt tillvaratagande, inkorporerande och omskapande av det utifrån kommande i
det lokala. Detta verkar också ha varit något som
karaktäriserade perioden som helhet. Inkorporerandet avseende med stridsyxekulturen associerade ting
var t.ex. inget som kan tolkas som ett uttryck för
en förändringsprocess vid periodens slut, utan detta
skedde så fort stridsyxekulturen började växa fram
i omgivande områden. På ön finns nämligen tidiga
såväl jylländska stridsyxor som tidiga svensk-norska
båtyxor och även den äldsta typen av facetterad/lårbensformad slipsten (A-typ) har hittats (Lindkvist
1993). Jag vill i detta sammanhang också beröra
båtyxan lite mer i detalj.
Vanligt är att öns båtyxor, till skillnad från
den mångkantiga stridsyxan och den dubbeleggade
stridsyxan, inte ses som lokal utan som importerad och därmed som ett tecken på kontakter med
stridsyxekulturen utanför ön (t.ex. Eriksson 2003;
Fahlander 2010:30; Martinsson-Wallin m.fl. 2011).
Att båtyxornas närvaro på ön vittnar om kontaktvägar utåt är en aspekt som förvisso stämmer, men det
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räcker som jag ser det inte som förklaringsmodell.
Långt ifrån alla båtyxor tycks nämligen vara införda
utifrån. Både förarbeten till båtyxor och lårbensformade slipstenar talar tillsammans för existensen av en lokal produktion (Lindkvist 1993), vilket
den möjliga hybriden med båtformade stridsyxor
utan holk också indikerar. När den dubbeleggade
stridsyxan föll ur mode, tycks båtyxan ha kommit
att ta dess plats och den blev under mellanneolitikums andra hälft öbornas stridsyxa. Utifrån öbornas perspektiv fanns det således ingen motsättning
i detta. Båtyxorna var sannolikt överlag att betrakta
som lika lokala för öborna, som de dubbeleggade
och mångkantiga stridsyxorna varit dessförinnan,
även om enstaka yxor självfallet ändå kan ha förts
in utifrån som de till formen avvikande yxorna av
jylländsk typ visar. Öborna gjorde således båtyxan
till sin egen.
De idéer, ideal, ting och material som togs in
utifrån kom alltså att bli en aktiv del av det lokala
sammanhanget, vilket leder mig över till ett annat tolkningsförslag. Det har nämligen förts fram
att de på ön förekommande exotiska tingen skulle
kunna hänga samman med en social stratifiering
inom samhället, där dessa kan ha fungerat som statussymboler i någon form (Taffinder 1998). Detta
var också Bägerfeldt (1992) inne på då han såg alla
lämningar på ön som spår efter en elit, en elit som
av materialet att döma hade vidsträckta kontaktnät utåt. De gropkeramiska platserna tolkade han
som samlings- och handelsplatser för just denna
elit inom samhället. Det exotiska var i sig säkerligen också prestigefullt. Förmodligen var männi
skorna väl medvetna om var tingen kom ifrån, de
var inte något helt främmande och deras egenskap
som materiella uttryck för särskilda kontakter eller
relationer kan ha varit en av de aspekter som gjorde
dem värdefulla. Det som inte förklaras med ett dylikt tolkningsperspektiv är emellertid hur väl variationen bland utifrån kommande ting och material
stämmer med den stora variation som fanns i det
lokala. Inkorporerandet av utifrån kommande ting
och material verkar därför just under mellanneolitikum ha varit del av något större, mer övergripande
och tidstypiskt. Enbart i det lokala var variationen
både avseende material och former nu långt större än
tidigare. Pärlor har t.ex. tillverkats av lera, av kalksten, av fossil, av ben, av tänder från flera olika lokalt
levande djur och av olika typer av lokalt förekommande skal (se t.ex. Stenberger m.fl. 1943; Janzon
1974). Variationen är stor gällande vilka delar från

vilka djur människorna använt sig av, där t.ex. fotben av ejder använts som pärlor, ben av stör som benplattor, taggar från igelkott som dräktapplikationer
och människorna använde sig även av t.ex. pärlemor
(t.ex. Stenberger m.fl. 1943; Janzon 1974; Burenhult 2002). Även stenmaterialet uppvisar en större
variation än tidigare, där t.ex. skiffer är vanligare,
liksom sandsten och även glimmerhaltig bergart
(se t.ex. Janzon 1974). Olika atypiska former dyker
också upp i materialet särskilt gällande bergartsföremålen, där två trindyxor i grav 38 i Västerbjers
(Stenberger m.fl. 1943:50), ett i båda ändarna spetsigt och långt bergartsföremål från grav 7 i Ajvide
(Burenhult 2002:79), en bit svavelkis från grav 26 i
Fridtorp (Englund 1982:61) samt en rundoval, tunn
skiva av sandsten från den enda undersökta graven
i Hau (Österholm 1997a:482) kan nämnas. Det var
denna variation som det utifrån kommande kom att
bidra till och det är också i detta sammanhang som
det utifrån kommande bör begripliggöras.
Sammantaget verkar det sätt som öborna såg på
och förhöll sig till sällsynta och avvikande ting och
material ha förändrats drastiskt i övergången till mellanneolitikum. Om människor har tagit något utifrån
till sig eller låtit bli är som sagt ett aktivt val och kan
därmed säga något väsentligt om hur de förhöll sig till
sig själva och sin omvärld. Från att helt ha saknat vilja
att inkorporera föremål av detta slag under tidigneolitikum då öborna istället strikt höll sig inom sin egen sfär
(trattbägarkulturen), kom de under mellanneolitikum
på ön att göra det i en aldrig tidigare skådad omfattning. Fler olika typer av ting och material är kända
från mellanneolitikum än från någon äldre period på
ön. Den variation av ting och material som finns i öns
mellanneolitiska material överstiger vida vad som finns
från tidigneolitikum och mesolitikum. Detta är något
helt nytt. Frågan är varför? Hur ska denna förändring
begripliggöras? För att skapa en förståelse för detta har
jag valt att titta närmare på hur det för tiden nya och
det utifrån kommande, d.v.s. det särpräglade och sällsynta, kom att användas i det lokala sammanhanget.

Lokal särart
Ting var på olika sätt aktivt använda i olika identitetsskapande processer på ön under stenåldern. Lokala ting verkar ha varit särskilt viktiga i samband
med att människorna under sent mesolitikum på
nya sätt började identifiera sig med ön i sig. Även
om de delade formideal med människor utanför
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ön fördes nästintill inget material in utifrån. Under tidigneolitikum förändrades detta drastiskt och
stora mängder flinta fördes in utifrån och ett nytt
hantverk togs upp. Det öborna tog till sig utifrån
kom dock endast från den egna sfären, trattbägarkulturen. Samtidigt märks hur människorna inom
olika delar av ön tog till sig skilda delar av det nya,
vilket de dessutom kom att hantera och deponera på
olika sätt. Inkorporerandet av det utifrån kommande i det lokala handlade om en process där redan
etablerade grupperingar inom ön kunde förstärka
sina identiteter. Under mellanneolitikum skedde
nya förändringar. En tidigare aldrig skådad variation gällande ting och material växte fram. Fokus
verkade ha förskjutits från enbart den egna sfären
till att inkludera idéer, ting och material även från
andra sfärer. Frågan är om människorna med dessa
ting och material kom att uttrycka samma sak som
under tidigneolitikum? Var det genom ting och
material inte bara från den egna utan också från andra sfärer som människorna nu kom att förstärka
sammanhållningen inom större områden eller trakter inom ön? Det verkar inte så.
Det finns inget som tyder på att människorna
inom olika delar av ön tog till sig skilda delar av
det nya, vare sig det gäller det gropkeramiska eller
ting och material utifrån/från andra kulturer. Inte
heller verkar de ha deponerat det nya i olika typer
av kontexter inom skilda delar av ön så som under
tidigneolitikum. Inger Österholm tyckte sig dock se
en tendens till att inflytandet från stridsyxekulturen
var som allra starkast på norra Gotland samt i Visby
(Österholm 1989:190). Sedan dess har emellertid
med stridsyxekulturen associerade föremål påträffats även bland gravarna i Ajvide på södra Gotland
(Österholm 1997a:481). I detta sammanhang bör
också influenserna ifrån stridsyxekulturen och den
eventuella stridsyxekeramiken i Stora Förvar nämnas (Schnittger & Rydh 1940). Dessutom har med
stridsyxekulturen förknippade föremål som båtyxor
och benringar påträffats i Västerbjers (Stenberger
m.fl. 1943; Malmer 1962, 1975). Jag finner överlag
inga belägg för att influenser från ett särskilt håll
skulle ha tagits upp specifikt inom någon del av ön
för att saknas inom andra.
Under mellanneolitikum går det inte längre
utifrån vilket material som förekommer och hur
det deponerats att ställa större delar eller trakter inom ön mot varandra. Möjligen identifierade
människorna sig fortfarande med varandra inom
dessa större områden eller trakter, men utan att det
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behövde markeras och manifesteras. Alternativt
var detta en gruppnivå som nu kommit att spela
ut sin roll. Vad som istället framträder som viktigt är den nivå som de gropkeramiska platserna
representerade. Min tolkning är att dessa lokaler
var gemensamma för en given grupp människor
som levde inom varje given lokals närområde såväl vid kusten som inåt land. Lokalerna användes
således primärt av olika lokala grupper av människor, där de inom respektive grupp, över generationerna, förde vidare lokala praktiker, vanor och
föreställningar. Detta är en bild som framträder
utifrån det att varje lokal har sin egen givna rumsliga struktur med olika ytor där skilda aktiviteter
ägde rum. Markerandet och avgränsandet av rum,
ytor samt lokalerna i sig verkar ha varit viktigt och
detta gjordes delvis på olika sätt inom olika platser
(se kap. 6). Ibland användes sten, ibland trä och
ibland eld. Detta skulle kunna vara ett resultat av
att människorna markerat sin plats i relation till
andras, men det kan också ha berott på andra faktorer som skilda förutsättningar. Fanns närliggande klintväggar kan dessa ha fungerat som avgränsningar, varpå inga egna konstruktioner uppfördes.
Fanns sten lättillgängligt användes den, medan
trä kan ha använts som alternativ på andra platser. Överlag verkar skillnaderna lokalerna emellan
i många fall ha handlat om intern sammanhållning, snarare än externt manifesterande. Skillnaderna verkar framför allt ha handlat om vanor och
praxis, om hur just den egna gruppen utfört saker,
på vilket sätt och var, något som i sin tur skapat samhörighet och förts vidare från generation
till generation. Olika gropkeramiska platser har
alltså inte bara sin egen specifika rumsliga struktur, utan också sina egna speciella kännetecken
och sin lokala särart. Skillnaderna från plats till
plats har t.ex. handlat om huruvida människorna
företrädesvis deponerat en viss typ av ting hos män
eller kvinnor (Janzon 1974; Andersson 1997). En
annan skillnad framträder avseende var de i graven
företrädesvis placerat gravgodset. Om det främst
placerats ovanför huvudet, nedanför fötterna eller
i anslutning till kroppen samt om föremålen lagts
i samlingar och/eller utspritt (Janzon 1974:112ff).
Djurbensmaterialet är en annan aspekt som kraftigt skiljer lokalerna åt och Ekman (1974) har
framhållit att ingen plats på ön i detta avseende
var den andra lik (se vidare kap. 8). Skillnaderna
är stora även gällande vilka redskap som påträffats på platserna, där fiskekrokar t.ex. är vanliga

Kapitel 7

Figur 7.7. Keramikskärva, med en höjd på ca 7 cm, hittad i
Hemmor, När sn, ornerad med assymetriskt applicerade streck
och utan gropar samt med en beläggning som 14C-daterats till
sent mellanneolitikum (ca 2500-2100 f.Kr.). Ur Hedemark m.fl.
2000:13.

i Ajvide för att vara fåtaliga i Västerbjers (Janzon
1974:63f; Olson 2008).
Även keramiken skiljer sig något från plats
till plats avseende dekoren. Som exempel kan
nämnas att den för Gotland typiska orneringen i
form av yttäckande snördekor är känd från bl.a.
Ire, Västerbjers och Stora Förvar, samtidigt som
den verkar saknas i t.ex. Hemmor och Gullrum.
De två sistnämnda lokalerna skiljer sig i sin tur
åt genom att orneringen i Hemmor framför allt
präglas av streck, medan kamstämpel är vanligast
i Gullrum. Detta har oftast tolkats i kronologiska
termer (t.ex. Nihlén 1927; Lindqvist & Possnert
1997), vilket emellertid inte behöver vara fallet.
Lindqvist och Possnert har t.ex. utifrån orneringen
bedömt keramiken (och därmed lokalerna i sig) i
Gullrum och Hemmor som äldre än den i bl.a.
Ire, Visby och Västerbjers. Överlag tycks det dock
finnas såväl tidiga som sena drag i keramiken, i
fyndmaterialet i stort och även gällande erhållna
dateringar från de flesta av öns lokaler, indikerande att de använts hela mellanneolitikum igenom.
Intressant i relation till detta är också att en 14Cdatering av en matskorpa från en streckornerad
skärva utan gropar i Hemmor fallit i mellanneolitikums slutskede, ca 2500-2100 f.Kr. (Hedemark
m.fl. 2000:11, 13) (fig. 7.7). Dessutom ska punkt
ornering som sträckte sig över nedre delen av kärlen på precis samma sätt som i Visbymaterialet
ha observerats i Gullrum (Nihlén 1927:97). Hur
kärlen formats samt var och på vilket sätt dekoren applicerats verkar ha genomgått samma typ av
förändringar inom alla öns lokaler. Praktiken att
ornera kärl med yttäckande dekor (utan gropar) på
ett mer expressionistiskt och mindre geometriskt,
välordnat vis, är t.ex. en företeelse som med tiden

togs upp. Människorna verkar emellertid ha valt
att göra detta på något olika vis inom olika platser.
Det är alltså möjligt att det fanns en viss valfrihet
gällande om de företrädesvis skapade mönster med
punkter, streck, kamstämpel eller snörintryck. Intressant gällande skillnaden mellan Gullrum och
Hemmor, där yttäckande snörornering inte verkar ha varit vanligt, är i relation till detta en av
de aspekter som uppgetts skilja keramiken i norr
från den i söder inom den gropkeramiska sfären
i stort. Denna aspekt är just att kamstämpel blir
allt vanligare över tid i norr, medan det var ett
betydligt mindre vanligt dekorelement i söder (Å.
M. Larsson 2009:225). Kanske är det denna skillnad människorna tagit fasta på, men istället för
att dela in Gotland i en nordlig och sydlig del kan
anammandet av detta möjligen ha skiljt två närliggande lokaler som Gullrum och Hemmor ifrån
varandra.
Även andra ting och företeelser kan ha ingått
i detta identitetsskapande där plats ställdes mot
plats. En möjlighet är t.ex. att inkorporerandet av
ting och material utifrån skulle ha kunnat vara en
aspekt som användes. Skillnaderna i gravgodset
mellan Ire och Fridtorp är t.ex. stora, även fast ett
jämförbart antal gravar undersökts. I Fridtorp är
bärnsten i en grav det enda säkert införda materialet utifrån och t.o.m. flintyxor saknas (Englund
1982), medan nästan varje grav i Ire inbegriper
något som förts in utifrån. Iregravarna innehåller
t.ex. bävertänder, hornföremål, dentaliumpärlor,
bärnstenspärlor och flintyxor samt en benplatta
(Janzon 1974). Janzon framhöll också att Ire som
helhet avvek från andra lokaler med en proportionellt sett hög andel importföremål. Hon såg detta
som ett belägg för att den grupp som använde Ire
kan ha haft särskilt nära kontakter med människor
utanför ön som vidhölls genom långsträckta resor
och hon menade också att just Irelokalen hade ett
särskilt fördelaktigt läge ur handelsstrategisk synpunkt (Janzon 1974:127). Samtidigt är emellertid
material av detta slag något som också förenar
många av öns lokaler. Det är dessutom endast en
begränsad mängd av både Ires och Fridtorps gravar som undersökts, varför denna bild mycket väl
kan komma att förändras. Det finns emellertid ett
sammanhang där de utifrån kommande tingen och
materialen verkligen framträder redan i det idag
kända materialet. Det rör sig om en social nivå
som inte synliggjordes vare sig i öns sent mesolitiska eller tidigneolitiska material, men som fram-
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träder i det mellanneolitiska materialet, nämligen
individen.

Individuell identitet
För att hitta någon parallell till den mellanneolitiska variationen gällande ting och material på ön
där enstaka, till synes sällsynta, ting avviker från
det gängse får man söka sig ända tillbaka till äldsta
mesolitikum. Vid denna tid förekom enstaka bitar
sydskandinavisk flinta i materialet vid sidan av en
riklig förekomst av ordovicisk flinta. Förutom stora
mängder ben från lokalt förekommande arter fanns
enstaka ben, liksom benföremål som slagstockar och
fågelpilar, vilka härrörde från rådjur och kronhjort
vilket var arter som inte fanns lokalt på ön. I de
äldre lagren har också möjligt personliga attribut i
form av enstaka tandpärlor påträffats, även om de är
mycket få (se kap. 4). Även detta är något som blir
betydligt vanligare först i det mellanneolitiska materialet. Variationen avseende ting och material var
betydligt mindre än under mellanneolitikum, men
den fanns där. Detta är inte heller den enda faktor
som är gemensam för dessa två vitt skilda tidsperioder, utan hit hör också förekomsten av individuella
gravar (se kap. 4). En rikligare variation avseende
ting och material finns alltså såväl i gravar som i
lager från de perioder på ön då individuella gravar
anlades. Två faktorer vilka dessutom båda saknas
helt under såväl sent mesolitikum som under tidigneolitikum. Detta är ett samband värt att ta fasta
på. Jag skulle därför vilja se det varierade materialet
som ett uttryck för ett samhälle där individer tilläts
träda fram, såväl i livet som i döden.
Denna bild förstärks ytterligare vid en närmare
studie av vad det var för slags ting som till sin karaktär var sällsynta eller speciella i det mellanneolitiska materialet och hur dessa användes. Det som då
blir märkbart är att sällsynta och utifrån kommande
ting ofta varit föremål människorna på ett eller annat sätt burit på kroppen, t.ex. fästa vid kläderna
eller runt halsen. Det rör sig bl.a. om pärlor som
bärnstenspärlor eller genomborrade älgtänder och
dentaliumpärlor eller om föremål som benplattor
vilka verkar ha burits kring midjan som del av eller
fästa vid ett bälte (fig. 7.8). Det är alltså personliga
attribut det rör sig om i form av enstaka personliga
föremål, med vilka särart och långväga kontakter
kunde uttryckas. Kanske är det också på detta sätt
som t.ex. stridsyxor, eggblad av bävertand och horn-
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Figur 7.8. Grav 62 i Västerbjers. I denna grav, för en kvinna i
20-30 års ålder, syns hur benplattorna förefaller ha burits. En
tresidig benplatta hittades på bäckenet och ytterligare en benplatta av samma typ återfanns under bäckenet (den ena finns
återgiven i figur 7.2). Benplattorna verkar ha burits fästa vid ett
bälte eller motsvarande. Ur Stenberger m.fl. 1943:55.

spetsar, ska förstås under perioden. Det kan ha rört
sig om ting som genom att bäras har gett olika individer ett materiellt och visuellt personligt uttryck.
Öborna har för detta använt sig av en stor variation
i former och material, en variation som hämtades
såväl från djurens värld och det lokala sammanhanget, som från sammanhang långt borta. Genom att
dessutom variera mängden och placeringen av olika
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ting har variationen ökat än mer. Ibland har t.ex.
enkla eller dubbla par svinbetar burits som halskragar, i andra fall har en eller flera burits fästa på
bröstet. Ibland har en enstaka eller några få pärlor
burits kring halsen, i andra fall har stora mängder
fästs på olika sätt i kläderna (se t.ex. Janzon 1974;
Englund 1982; Burenhult 2002). Jag skulle vilja se
detta som ett uttryck för ett mer generellt förändrat
förhållningssätt till tingen, där de på ett helt annat
sätt än tidigare användes som personliga attribut för
att uttrycka en individuell identitet och/eller för att
möta individuella behov. Det mellanneolitiska materialets särprägel torde därför ha handlat om att det
i och med mellanneolitikum blev socialt accepterat,
och även viktigt, att på ett helt nytt sätt ge uttryck
för sin personliga identitet och för sin individuella
position i relation till andra individer. Detta skapade
i sin tur ett behov av, ett intresse för och ett helt
nytt förhållningssätt till utifrån kommande och/eller sällsynta ting.
Min tolkning är att människorna under tidigneolitikum höll sig inom sina egna gränser, märkbart i hur de endast förde in utifrån kommande ting
från sin egen sfär. Dessa ting verkar sedan inte ha
använts för att uttrycka individuell identitet, utan
de tycks framför allt ha fungerat som uttryck för
gruppidentitet på olika nivåer. Gruppidentiteten var
mycket stark, något jag menar mig se uttryck för i
den vikt människorna lade vid gränser. Ett annat
uttryck för detta är de gemensamma ritualiserade
nedläggelser som gjordes i dessa zoner, där t.ex. depåer av tunnackiga flintyxor lades ner. Någon motsvarighet till dessa med stora antal tjocknackiga
flintyxor finns inte. Detta var också något som kom
att manifesteras genom megalitgravarna. De begravda individernas potentiellt skiftande bakgrunder och identiteter doldes av den övergripande, utåt
sett enhetliga gravbyggnaden. Det viktigaste verkar
ha varit vilken grupp människorna tillhörde, allt
annat var underordnat. I en sådan social struktur
fanns inget behov av att som individ utmärka sig,
vilket jag skulle vilja se som en möjlig förklaring till
avsaknaden av personliga ting med en formmässigt
eller materialmässigt avvikande, sällsynt eller främmande karaktär.
Med mellanneolitikum förändras bilden drastiskt. Nu finns i materialet en uppsjö av utmärkande
personliga ting och en stor variation i former och
material. Denna mångfald torde kunna vara ett resultat av en målmedveten och aktiv vilja att visa sin
individuella identitet. Detta betyder emellertid inte

att det nu blev oviktigt vilken grupp människorna
tillhörde. Gruppidentiteten fortsatte att vara stark,
något jag ser de gropkeramiska platserna som uttryck för (se kap. 6). Gruppen var emellertid inte
längre det enda som var viktigt och gränsernas betydelse tonades ned. Förmodligen ska övergivandet av
vad vi kallar för trattbägarkultur ses som en följd av
att människorna vände sig emot den rådande strukturen där individen hölls tillbaka till förmån för
gruppen. Sannolikt hade med tiden interna sociala
konflikter och en obalans i samhället växt fram. I
och med att öborna kom att bryta med denna del
av det tidigneolitiska samhället, blev det möjligt,
förutom att tillhöra en grupp, att också uttrycka sin
personliga identitet och sin position i olika nätverk.
Som ett led i detta blev avvikande, sällsynta ting ett
sätt att uttrycka sin individuella roll gentemot andra. Det skapades härmed en arena för och ett behov
av dessa typer av ting. Om människorna tidigare
fått foga sig till gruppen oavsett deras specialistkunskaper, kontakter, rötter och/eller ursprung utanför ön, blev det i och med mellanneolitikum inte
bara accepterat, utan också en viktig social del, att
ge tydligt materiellt uttryck för just detta. Öborna
gick från ett samhälle präglat av en stark gruppidentitet till ett samhälle där både en stark gruppidentitet och en stark individuell identitet var gällande.

7.3 Deponerandet av ting
Frågan är om och i så fall hur dessa förändringar påverkade deponerandet av ting och förhållningssättet
till de typer av ting och material som tidigare varit
av central betydelse inom ön. Kom förhållningssättet till flinta, bergart och keramik att förbli sig likt
eller kom det att förändras?

Flintan som material och flintyxan som ting
Sydskandinavisk flinta fortsatte att i stor mängd föras in. Den finns i form av yxor, mejslar och pilspetsar företrädd över hela ön precis som under tidigneolitikum (fig. 7.9). Detta ger den en särprägel
gentemot andra utifrån införda ting och material,
som är betydligt mer begränsat företrädda. Trots
att den var ett så pass vanligt material, som dessutom vid denna tid brukats länge, är det intressant
att se att den fortsättningsvis verkar ha begriplig-
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Figur 7.9. Karta som visar lösfyndens utbredning fördelade på olika typer, där stridsyxor och flintyxor skiljts ut. Grundkartan är hämtad
från Lithberg 1914.
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gjorts på samma sätt som under tidigneolitikum.
Detta märks särskilt väl om deponerandet av just
flintyxor studeras. Precis som under tidigneolitikum
skiljer sig nämligen de mellanneolitiska flintyxornas
utbredning i landskapet från bergartsyxorna, så till
vida att de i högre grad återfinns i gränser. Medan
flintyxorna framför allt återfinns i ytterkanterna av
de på ön urskiljbara agglomerationerna av mellanneolitiska platser, finns bergartsyxor i minst lika
hög grad såväl centralt inom agglomerationerna,
som i deras gränszoner. Detta märks om agglomerationerna av platser kring Lärbrosundet, på Vallstenaudden och i trakten av dagens Roma studeras.
Precis som under tidigneolitikum är flintyxor också
i hög utsträckning frånvarande på platser med lång
kontinuitet bakåt i tid, som i Mölner, Kambs, Stora
Förvar och Rosarve samt på de tre stora yxplatserna i Tofta (Nihlén 1927; Schnittger & Rydh 1940;
Arwidsson 1949; Althin-Modig 1967; Manneke &
Wennersten 1999). Ingen flintyxa är t.ex. känd från
Rosarve, utan det närmaste flintyxfyndet från lokalen sett har påträffats ungefär hundra meter öster
därom i Smiss (SHM 18529). Flintan som material
var inget som associerades till det lokala, till ön och
dess historia.
Även om flintyxorna i sig begripliggjordes på
samma sätt som tidigare, finns samtidigt en väsentlig skillnad. Flintan som material verkar ha förlorat
den centrala betydelse som den hade under tidigneolitikum (se kap. 5). Inga flintyxdepåer finns i det
mellanneolitiska materialet och inte heller några
platser där flinta hanterades och deponerades. Dessutom är det många av de tidigneolitiska flintyxorna,
vilka t.ex. markerade gränszoner eller infarter till
vikar och sund, som helt saknar mellanneolitiska
efterföljare. En annan företeelse som saknas i det
mellanneolitiska materialet är överdimensionerade
yxor. Flintyxan som ting blev till sin storlek likadan som motsvarande bergartsyxor och utmärkte
sig inte heller i ritualiserade kontexter mer än andra
föremål. Förvisso finns föremål av sydskandinavisk
flinta i gravar, men dessa är precis lika vanliga som
motsvarande föremål tillverkade av andra material
och flintföremålen verkar således inte ha haft någon
mer framträdande roll eller betydelse. Det går t.ex.
inte att se något uttryck för att pilspetsar av flinta
skulle ha värdesatts högre än pilspetsar av ben och
skiffer, eller att tjocknackiga flintyxor skulle ha värdesatts högre än tjocknackiga bergartsyxor (se t.ex.
Janzon 1974). Ibland saknas t.o.m. föremål av sydskandinavisk flinta i det idag kända materialet, som

i gravarna i Fridtorp (Englund 1982).
Från att under tidigneolitikum ha varit en typ av
ting som stack ut från mängden, inte minst i sammanhang med mer religiös prägel, verkar flintyxan
under mellanneolitikum ha fått rollen av att vara ett
ting bland många andra. Ett led till förståelse för
varför den inte längre stod i fokus kan vara just det
att flintan fortsättningsvis begripliggjorts på samma
sätt som tidigare. Sannolikt är flintans minskade
betydelse ett uttryck för att de föreställningar och
idéer som flintyxan förknippades med fick en minskad betydelse i samhället i stort. Kollektiva nedläggelser i gränszoner blev mindre viktigt. Samtidigt
blev det mindre viktigt att markera, manifestera och
upprätthålla gränser, något som i sin tur sannolikt
kom att påverka vilken vikt människorna lade vid
flintyxan som ting.

Bergarten som material och
bergartsyxorna som ting
Även bergarten verkar fortsättningsvis ha begripliggjorts på samma sätt som tidigare. Redan när människorna först anlände till ön började lokala stenmaterial att användas. När de längre fram började
identifiera sig med ön på ett nytt sätt kom bergarten att få en helt central betydelse. Med tiden kom
den att representera ön och stå för öns historia, för
det lokala och det hemtama, en betydelse den verkar ha bibehållit genom både tidig- och mellanneolitikum. Förhållningssättet till bergarten som
material präglas således av kontinuitet och samma
mönster går igen i det mellanneolitiska som i det
tidigneolitiska materialet (fig. 7.9). Bergartsyxorna,
d.v.s. tjocknackiga yxor, dubbeleggade stridsyxor
och båtyxor, har påträffats inom de gropkeramiska
platserna, både i gravar och i lagren, och även på
ett stort antal andra platser runt om i landskapet
såväl utmed kusten som i det inre av ön. Bergartsyxorna återfinns framför allt i miljöer där människorna
vistats under lång tid. Både tjocknackiga yxor och
båtyxor har bl.a. påträffats i direkt anslutning till
Martebo myr. För att ge ett annat exempel har det
inom ramen för agglomerationen kring Roma mitt
inne på ön påträffats såväl en båtyxa som dubbeleggade stridsyxor och även tjocknackiga yxor. Överlag
återfinns bergartsyxorna dessutom i minst lika hög
grad inom som i utkanten av de agglomerationer av
lokaler som öns mellanneolitiska platser präglas av.
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De tycks alltså ännu vara starkt förknippade med
bygder.
Intressant är hur detta associerande av bergartsföremålen med bygder inte bara gällt de med den
gropkeramiska kulturen förknippade tjocknackiga
yxorna och de dubbeleggade stridsyxorna, utan
också den med stridsyxekulturen förknippade båtyxan. Att båtyxan verkligen inkorporerades i lokala sammanhang på ön märks dessutom än mer
om också ritualiserade kontexter inkluderas. Med
rötter i tidigneolitikum fortsatte våtmarksnedläggelserna i Martebo myr på norra Gotland och på
mellersta Gotland är en mellanneolitisk depå känd
som följer på områdets tre kända tidigneolitiska.
Intressant nog är båtyxor något som inkluderats i
just dessa sammanhang. En hel, intakt svart båtyxa
i fint skick, med ett par vita ådror nära eggen, av
typ D:1b är ett av de två mellanneolitiska ting som
påträffats i Martebo myr (SHM 10274). Dessutom
inkluderade den idag enda kända mellanneolitiska
depån förutom sex genomborrade svinbetsföremål
i fint skick och en hel, intakt dolk av kronhjortshorn, även en mörkt grön komplett men på mitten
ituslagen båtyxa av typ B (Stenberger 1939b) (fig.
7.10). Stenberger tolkade föremålen som lämningarna efter en grav, men då inga skelettdelar observerades invid eller i närheten av föremålen trots de
bra bevaringsförhållanden som tingen i sig talar för,
är min bedömning att det rör sig om en depå. Inte
bara praktiken att inom denna del av ön göra en ritualiserad nedläggelse av detta slag, utan också läget
direkt invid lokalen Mölner, ger fyndet och därmed
också båtyxan en fast förankring på ön. Båtyxorna
är således en typ av yxa som i allra högsta grad
inkorporerades i de dåtida öbornas liv och det är
dessutom märkbart att det faktiskt verkar vara den
första stridsyxan som blev mer allmänt accepterad.
Kända fynd av mångkantiga stridsyxor har nästan
enbart påträffats inom öns västra halva och kända
exemplar saknas helt inom den nordöstra delen av
norra Gotland och även på Storsudret längst i söder
(kap 5.). Den dubbeleggade stridsyxans utbredning
skiljer sig från den mångkantiga genom att fler yxor
hittats inom öns östra halva, men inte heller den är
känd från hela ön. Öns nordligast kända exemplar
är hittat i den sydligaste delen av norra Gotland och
yxtypen saknas helt inom Storsudret i söder. Båtyxan är i kontrast till sina föregångare således den första stridsyxa som är känd över hela ön (fig. 7.9). Till
skillnad från den dubbeleggade stridsyxan är den
nämligen vanlig på norra Gotland och det är också
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Figur 7.10. Den ituslagna båtyxan från depån i Hassle, numera
ihopsatt. Yxan är i sin helhet 21,8 cm lång och 6,8 cm bred.
Yxan hittades under arbetet vid ett kalkbrott i samband med
friläggandet av berggrunden. Den framkom liggandes tätt intill
sex genomborrade svinbetar. Uppskattningsvis ca 5 m därifrån
hittades en dolk av hjorthorn. Ur Stenberger 1939b:172.

den första stridsyxan som påträffats både inom den
nordöstra delen av norra Gotland och på Storsudret
längst i söder. Detta utbredda accepterande och inkorporerande av båtyxan i olika sammanhang över
hela ön visar att båtyxan som ting var något människorna i allra högsta grad tog till sig och gjorde
till sin egen.
Ytterligare ett belägg för detta är att just stridsyxorna fortsättningsvis verkar ha haft något av en
dubbel roll, där de ibland kunde ersätta och deponeras på samma sätt som flintyxorna. För mellanneolitikums del verkar detta främst ha gällt just båtyxorna. Medan flintyxor helt saknas på Storsudret längst
i söder och på Ruteön längst i nordöst, finns i dessa
trakter istället båtyxor. I nordöst går det också att se
att de två båtyxorna här deponerades på ett liknande
sätt som områdets tidigneolitiska flintyxor. De har
nämligen återfunnits i agglomerationens utkant på
var sida av Lärbrosundets södra infart, den ena t.o.m.
på samma gårds ägor som en av de tunnackiga flintyxorna (Lärbro 446:3; Lärbro 611, f.d. 359). Även
om stridsyxorna precis som under tidigneolitikum
ibland kunde ersätta flintyxorna, saknas däremot
viljan att ställa olika material i kontrast till varandra. Förhållningssättet till ting verkar inte alls längre ha varit dualistiskt.
En aspekt som fortsättningsvis verkar ha präglat
förhållningssättet till just bergartsyxor är däremot
att dessa förefaller ha varit möjliga, till skillnad från
flintyxor, att deponera på lokaler med lång kontinuitet
bakåt. Även i detta fall går det också att se hur båtyxan som ting behandlats på precis samma sätt som sina
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föregångare i form av både dubbeleggade stridsyxor
och mångkantiga stridsyxor. Alla dessa tre yxtyper
finns nämligen företrädda inom öns mest omfattande
yxplatser: Norrbys, Nasume, Kroks och Krokstäde
(Nihlén 1927). Även inom andra platser med kontinuitet bakåt till mesolitikum har just mellanneolitiska
bergartsyxor påträffats. Hit hör de tjocknackiga yxor
som påträffats i t.ex. Mölner och Kambs (Arwidsson
1949; Althin-Modig 1967) samt ett fynd av en båtyxa
i Gläves (Burs 121). Även den i knutpunkten mellan
flera viktiga och olika vatten belägna lokalen Riddare
uppvisar en dylik kontinuitet. Här har förutom mesolitiska och tidigneolitiska yxor även tjocknackiga bergartsyxor i form av en lång hel yxa och ett yxfragment
påträffats samt även två miniatyrbåtyxor, ett förarbete
till en båtyxa samt en lårbensformad slipsten. Samtliga fynd har framkommit som lösfynd vid åkerarbete
inom ett begränsat område (Hejnum 108, 198, 199).
Bergarten som material verkar alltså fortsättningsvis
med sin förankring i det lokala ha varit nära förknippad med ön och dess historia.

Keramik som material och
keramikkärl som ting
Ett annat ting som tillverkades av lokalt förekommande material och som också fortsättningsvis verkar
ha betraktats som möjligt att deponera på platser med
lång kontinuitet bakåt i tiden var keramikkärlen. Mellanneolitisk keramik har nämligen påträffats på en
lång rad platser med kontinuitet bakåt, såväl utmed
kusten som i det inre av ön. Medan keramik under
tidigneolitikum deponerades inom gränszoner och avgränsade rum, verkar kontinuitet eller förankring långt
tillbaka i tid ha varit det som var viktigt när keramik
deponerades under mellanneolitikum (se också kap.
6). Jämförs öns två fyndförande grottor med varandra
tycks just den långa förankringen bakåt ha varit den
aspekt som skiljt lokalerna åt. Medan stora mängder
mellanneolitisk keramik, främst gropkeramik men
även enstaka skärvor stridsyxekeramik och/eller tredje
gruppens keramik, deponerats i Stora Förvar (Schnittger & Rydh 1940; Å. M. Larsson 2009: 70, 367), en
plats med lång kontinuitet bakåt, har inte en enda mellanneolitisk keramikskärva kunnat konstateras i Grottan (jfr Österholm 1990; Lindqvist & Possnert 1997).
Noterbart är också att de allra äldsta kända lokalerna
på det gotländska fastlandet, närmare bestämt Kambs,
Mölner och Rosarve, samtliga hör till de få inlands-

lokaler där sannolik gropkeramik påträffats. I Kambs
invid Martebo myr har ett 20-tal skärvor ornerade med
kryss och gropar vilka definierats som Säter II, eventuellt Säter III, påträffats (Arwidsson 1949). Keramiken
i Rosarve invid Tingstäde träsk har i sin tur definierats
som trattbägarkeramik/gropkeramik och förekomsten
av streckornerat fiskbensmönster stärker bilden av att
gropkeramiska skärvor ingår i materialet (Manneke &
Wennersten 1999; ATA, GF). Bland keramiken i Mölner har skärvor termoluminiscensdaterats till både MN
A och MN B och gropar ska ha hört till de vanligaste
dekorelementen (Österholm 1989:80ff). Även Ardags
där eventuell stridsyxekeramik hittats är en plats med
lång kontinuitet bakåt (Åhlén 1972) och hit hör också
flera av keramikplatserna i kustzonen. Barshalder med
en mindre mängd gropkeramik och kontinuitet bakåt
till mesolitikum (Rundkvist m.fl. 2004), kan t.ex. jämföras med Suderkvie som verkar ha tagit i bruk först
under tidigneolitikum och där ingen gropkeramik
identifierats (Manneke 1961). Jag har även argumenterat för att de gropkeramiska platserna, kända för sina
stora mängder gropkeramik, varit platser förankrade i
det förflutna, belägna vid naturelement till vilka berättelser om öbornas ursprung kan ha varit knutna eller
där det funnits en känsla av att de alltid hade vistats (jfr
Ahlbeck & Gill 2011; kap. 6). Det verkar således som
att keramik under perioden deponerades på platser eller i miljöer som på ett eller annat sätt var förknippade
med det förflutna.
Precis som under tidigneolitikum verkar alltså
keramiken i sig ha varit ett laddat och betydelsebärande material som inte deponerades överallt där
människorna vistades. Det finns många mellanneolitiska lokaler där keramik saknas i fyndmaterialet,
som i Snausarve, Hoffmans, Medebys I, Annelund
och Liffride (Nihlén 1927; Zerpe 1993, 1999; Hallin
2002; Runesson 2014). Flera lokaler kan dessutom
höra till denna kategori av keramiklösa lokaler. Det
rör sig om lokaler med flera tidshorisonter där keramik påträffats, men där det i alla fall i dagsläget
inte kunnat beläggas att mellanneolitiska skärvor
ingår. Hit hör lokaler som Irebron, Mafrids, Stora
Domerarve och Vinarve (Österholm 1979, 1989;
Lindqvist & Possnert 1997; Manneke 1997a).
Att keramik inte deponerades överallt är en aspekt som fördes vidare från tidigneolitikum in i
mellanneolitikum. Keramiken var alltså fortsättningsvis ett betydelsebärande och laddat material,
något som möjligtvis ska relateras till dess särskilda
karaktär som ett material skapat genom en transformation som inbegrep eld. Betydelsen av elden
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som transformativ kraft var något som på en mängd
punkter genomsyrade det tidigneolitiska samhället,
för att förlora mycket av sin betydelse under mellanneolitikum förutom sannolikt inom en kontext;
närmare bestämt inom de gropkeramiska platserna
där också stora mängder keramik deponerades.
Samtidigt finns det dock en aspekt som talar
för att även synen på keramiken i sig genomgick
förändringar. Även om keramiken var ett lika betydelsebärande material som tidigare, verkar den
inte längre ha begripliggjorts på fullt samma sätt.
Det är nämligen ofrånkomligen så att betydligt fler
kärl måste ha tillverkats. Från att ha varit ett relativt sällsynt material påträffat i jämförelsevis begränsade mängder på ett urval av öns lokaler under
tidigneolitikum, är det enorma mängder keramik
som uppträder under mellanneolitikum. Det finns
förvisso lokaler där mängden keramik är betydligt
mer begränsad och mer jämförbar med situationen
under tidigneolitikum. Detta gäller alla inlandslokaler med keramik och även en del av platserna
utmed kustzonen. Skillnaden olika lokaler emellan
är markant. Vid Hoburgen har t.ex. endast ett fåtal
skärvor hittats, varav en bedömts vara gropkeramik
(Nihlén 1927:103; Mascher 1985) och i Barshalder
har sammanlagt 117 skärvor bedömts som gropkeramik (Rundkvist m.fl. 2004). Dessa två lokaler kan
i sin tur jämföras med närområdets gropkeramiska
lokal Gullrum, där ca 22 000 skärvor tillvaratagits
(Nihlén 1927:100). Ett annat exempel kan hämtas
från Lickershamnsviken där 116 g gropkeramik påträffats i Sudergårds II att jämföra med de närmare
10 kg som tillvaratagits inom närliggande Grausne.
En skillnad som är markant även om det tas med
i beräkningen att endast 3 m2 undersökts i Sudergårds II, mot 15 m2 i Grausne (Åhman 1989). Det
är tydligt att det inte bara var keramiken i sig som
endast deponerades på särskilda platser, utan också
deponerandet av stora mängder keramik var starkt
knutet till specifika lokaler. Det rör sig i detta fall
om de platser där också gravar och/eller människoben påträffats samt förutom stora mängder keramik
också rikligt med andra föremål och även djurben.
Tillverkandet av ett mycket stort antal keramikkärl, liksom deponerandet av just rikliga mängder
keramik på specifika platser i landskapet, är något
som starkt skiljer tidig- från mellanneolitikum. Ett
helt nytt sätt att begripliggöra keramikkärlen på
anas. Förhållningssättet till keramikkärlen under
mellanneolitikum påminner om det förhållningssätt som människorna under sent mesolitikum hade
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till yxor. Om enbart den stora mängden keramik tas
i beaktande har de gropkeramiska platserna onekligen sin närmaste motsvarighet i de sent mesolitiska
yxplatserna. En yxa eller ett keramikkärl verkar
under dessa olika perioder ha representerat något
som hade en begränsning i tid och som därmed inte
kunde eller skulle användas om och om igen över
generationerna (jfr kap. 4).
I detta sammanhang anser jag att Åsa M. Larssons (2009) resonemang om keramikkärl som metaforer för kroppar är mycket tänkvärt. Hon har
också lyft fram att det, att döma av antropologiskt
material, är vanligt bland många olika folk att keramikkärl är intimt associerade med personer. Bland
annat poängterades den strukturella likheten mellan keramikkärl och människokroppar i det att båda
hålls ihop av ett stadigare mer beständigt material.
För kroppar handlar det om skelettet, om benen, och
för keramikens del om magringen. Att krossade ben
ibland använts som magring i keramiken har också
lyfts fram för att understryka den starka länken mellan keramik och kroppar (t.ex. Tilley 1996).
Det sammanhang jag skulle vilja begripliggöra
detta inom är därför det fokus som verkar ha förskjutits från att gruppen var det viktigaste under tidigneolitikum, till att även individer tilläts träda fram
under mellanneolitikum. Kanske gällde denna förskjutning från grupp till individ även synen på vad
keramikkärlen representerade. Intressant i relation
till detta är hur kontakter med omvärlden inte bara
märks genom utifrån kommande ting och material,
utan även i hur keramikkärl såväl tillverkades som
ornerades. Om en förskjutning skedde från att ett
kärl framför allt hade representerat en grupp under
tidigneolitikum (se t.ex. Hallgren 2008; kap. 5), till
att de främst kom att representera enskilda individer
under mellanneolitikum kan det bidra till förståelse
för det drastiska ökandet av antalet tillverkade kärl.
Att enskilda kärl tillverkades för att representera en
specifik person, och dennes identiteter på olika nivåer, skulle i så fall även kunna förklara den variation som finns avseende just gropkeramiken när det
kommer till aspekter som magring, leror och dekor
(se t.ex. Österholm 1989; Hulthén 1997; Å. M. Larsson 2008, 2009). Genom hur kärlen tillverkades och
ornerades kan det personliga ha kommit till uttryck.
Vid en mindre analys av material från Ire kunde t.ex.
Birgitta Hulthén konstatera en hel del variationer
gällande hur keramiken tillverkats. Medan det vanligaste bland de analyserade skärvorna var att kärlen
tillverkats av kalkhaltig grovlera som magrats med
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krossad kalksten och växter, fanns i t.ex. grav 3 keramik tillverkad av kalkhaltig finlera magrad med
krossad kalksten och chamotte. I grav 10 identifierades dessutom keramik som tillverkats av kalkfri lera
magrad med granit, chamotte och något organiskt
material. Hulthén tolkade detta som ett resultat av
en sammanfogning av olika hantverkstraditioner
(Hulthén 1997). Framför allt är det användandet av
chamotte som för tankarna till stridsyxekulturen.
Medan Hulthén menade att kalkfri lera saknades
på ön och därför också borde ses som importerad,
anser jag att det kalkfria godset snarare pekar mot
andra delar av ön. Kalkfri lera magrad med urbergsmaterial var t.ex. det som präglade keramiken från
Mölner, varifrån mellanneolitiska dateringar erhållits
(Österholm 1989). Dessutom har Inger Österholm
(1989) i samband med en annan keramikanalys av
material från Ajvide också konstaterat skillnader
gällande t.ex. val av leror, där samma råvara använts
men med olika hållbarhet och magring där urbergsmaterial eller krossad kalksten använts. Kanske skapades genom valen av material en länk mellan olika
platser på ön och tingen i sig. Sannolikt hade de olika
dekorelement som användes och hur dessa applicerades, liksom val av såväl leror som magring, starkt
symboliska betydelser. Samhällen som präglas av en
stark gruppidentitet samtidigt som individernas rättigheter och skyldigheter mot varandra är strikt reglerande ska enligt Douglas (1982) karaktäriseras av
en stark tilltro till effektiva symboler, något som kan
ha gjort sig gällande i detta sammanhang.
Även om denna förskjutning i synen på vad kärlen i sig stod för och vad de representerade begripliggör det kraftigt ökade antalet tillverkade kärl,
förklarar det inte fullt ut varför kärlen i sig endast
deponerades inom ett begränsat urval av lokaler. För
att begripliggöra detta måste även en annan aspekt
tas i beaktande, nämligen hur tingen hanterades.

7.4 Hanterandet av ting
En aspekt som skiljer mellanneolitikum från tidigneolitikum är deponerandet av stora mängder
ting och material inom just de gropkeramiska lokalerna. Detta rikliga deponerande ger ett intryck
av att förhållningssättet till ting rent generellt
hade förändrats, men var det så? Hade de gått
från ett starkare värnande om varje enskilt ting
till ett mer slit och släng-förhållande till tingen

i sig? Jag hoppas kunna närma mig ett svar på
detta genom att se närmare på hur tingen i sig
hanterades.

Att värna om och värdesätta ting
Inom de gropkeramiska platserna på ön är det inte
bara keramik som har deponerats i stora mängder,
utan också en stor mängd andra föremål tillverkade
av lera, sten och ben. Initialt kan detta ge intryck
av att förhållningssättet till ting rent generellt hade
förändrats. De enormt stora mängderna material
signalerar något nytt och annorlunda, som på avstånd ger intryck av att vara ett annat mer slit och
släng-förhållande till ting. I kontrast därtill kan
det mängdmässigt mer begränsade tidigneolitiska
materialet ge intryck av att människorna varit försiktiga med och i högre grad värdesatt tingen i sig.
Ett närmare granskande klargör emellertid att detta
endast är ett skenbart intryck som inte alls stämmer
på djupet. Trots de stora mängder ting och material
som påträffats på de gropkeramiska platserna verkar
nämligen minsta lilla ting ha värdesatts högt. Det
som framför allt talar för detta är att de ting som
påträffats inom lokalerna många gånger är slitna
av användning. I många fall har fästeanordningar
gått sönder, men tingen i sig har ändå använts och
deponerats i gravarna. Föremål vars genomborrade
upphängningshål gått sönder har ibland när så varit
möjligt försetts med nya borrade hål (se t.ex. Janzon
1974:65f). Ett annat exempel är eggdelar av skafthålsyxor som ibland visat sig ha en början till nya
skafthål (t.ex. SHM 11026). Det fortsatta användandet även av nötta, slitna och skadade ting, deponerandet av dem och lagningarna visar att tingen inte
på något vis förlorade sitt värde i och med att de
gick sönder, utan att deras betydelse låg betydligt
djupare än så. Det visar att föremålen var högt värdesatta och att människorna värnade om tingen i
sig. Det visar att de skötte om tingen och förlängde
deras livslängd så länge det var möjligt eller önskvärt. I detta avseende förhöll de sig alltså till tingen
på precis samma sätt som under tidigneolitikum.
Bara för att något gick sönder kasserades det inte.
En liknande bild ger det faktum att de ting som
återfinns i gravarna ibland måste ha tagit långt tid
att sammanställa. De tandpärlsuppsättningar som
vissa individer burit är ett sådant exempel. I en
grav i Västerbjers har det t.ex. kunnat fastslås att
den uppsättning av tandpärlor som den döda be-

265

Kapitel 7

gravts iklädd i bestod av tänder från minst 32 olika
hundar, varav några mycket gamla. Janzon menade
grundat på detta att pärluppsättningen som helhet
torde ha sammanställts under loppet av flera generationer (Janzon 1974:88). En annan aspekt som visar
hur betydelsefulla och laddade tingen var på dessa
platser är i de fall då människoben plockats upp ur
gravarna (jfr Andersson 2004; kap. 9). I dessa fall
verkar det nämligen ha varit extremt viktigt att vare
sig röra eller flytta de ting som lagts ner invid den
döda. Istället framträder dessa om och om igen som
liggandes kvar i exakt samma läge som de ursprungligen deponerades i. Kanske sågs de inte längre som
tillhörande de levandes värld, utan istället de dödas.
I t.ex. grav 7 i Ire saknades en av de begravda personernas kranium, medan den svinklöv som legat
direkt invid huvudet, sannolikt som en rest efter det
skinn den döda placerats på, låg kvar till synes orörd
(Janzon 1974:282ff). Ett annat exempel är en grav i
Visby, som sannolikt ursprungligen anlagts för två
personer. Den ena personen, som begravts iklädd en
tandpärlsuppsättning, återfanns helt intakt. En halvmeter utanför denne persons ena underarm påträffades emellertid ytterligare en uppsättning av 138
tandpärlor och bland dessa framkom några troligen
mänskliga fingerben (Janzon 1974:306f). Antingen
låg just dessa fingerben dolda bland pärlorna eller
också lämnades de avsiktlig medan resten av kroppen/skelettet plockades upp för att undvika att störa
just tingen. Denna respekt för tingen i sig är sannolikt också orsaken till att den företeelse som tolkats
som kenotafer uppmärksammats (se t.ex. Burenhult
1997c). Trots att hela skeletten ibland plockades upp
ur gravarna lämnades nämligen allt gravgods kvar
liggandet i sina ursprungliga lägen. Tidigare var det
vanligt att dessa anläggningar skildrades som avfallsgropar eller i undantagsfall som offerplatser av
något slag, trots deras gravliknande karaktär. En karaktär som framträdde både utifrån tingen och deras
lägen samt utifrån groparnas konstruktion (se t.ex.
Bellander 1934; Arwidsson 1947). Sannolikt rör det
sig emellertid i samtliga dessa fall om gravar, där
skeletten helt plockats upp (se kap. 9).
Intressant att nämna i detta sammanhang är
också de genomborrade keramikskärvor som påträffats, där bl.a. en dylik skärva från en av gravarna i
Köpingsvik på Öland har uppmärksammats (Papmehl-Dufay 2006:103; jfr Kihlstedt m.fl. 2007).
Det är mycket möjligt att det rör sig om en skärva
som människorna härmed likt andra genomborrade
föremål burit fästa vid klädseln eller kroppen. Kan-
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ske ska de orneringsgropar som stuckits rakt igenom
kärlväggen förstås på ett liknande sätt. Som parallell
tänker jag inte minst på den mynningsskärva från
Sittesta i Södermanland, där vad som tolkats som
en människofigur ristats in i kärlväggen med just
en genomgående grop som huvud (Kihlstedt m.fl.
2007:159). I de gotländska gravarna, men också i
andra regioner, finns dessutom många exempel på
att enskilda skärvor påträffats till synes noggrant
utplacerade i förhållande till de döda (C. Andersson 1993, 1998:69). I grav 6 i Västerbjers framkom
en ensam keramikskärva liggandes på den dödas
bröst (Floderus 1933) och på liknande sätt har en
gropornerad skarpkantig skulderbit påträffats på
vänster bröstkorg tillhörande individen i grav 5 i Ire
(Janzon 1974:272f). I grav 79 i Västerbjers påträffades en mynningsbit ornerad med vinkelmönster på
både ut- och insidan liggandes på den dödas vänstra
underarm (Stenberger 1936b) och i Västerbysgraven
framkom en ensam keramikskärva under den ena
personens högra armbågsled (Janzon 1974:340). Ytterligare ett exempel är grav 9 i Visby där en skärva
ornerad med parallella snedstreck framkom under
den begravdas vänstra lårben (Janzon 1974:300).
Det förefaller således som att människorna satte
stort värde t.o.m. på en enda keramikskärva. Relateras detta till de mer än 2,5 ton fragmenterad keramik som tillvaratagits vid utgrävningarna bara i
Ajvide (Burenhult 2002:32), ger det onekligen perspektiv på vilket enormt värde som deponerades på
dessa platser. I Ajvide har sammanlagt mer än en
miljon fynd tillvaratagits inkluderande inte bara
dessa keramikskärvor och djurben utan också mer
än 7000 artefakter (Burenhult 2002:32). Praktiken
att ta stora värden ur cirkulation i samband med ritualiserade deponeringar är således en företeelse som
fortsätter och t.o.m. förstärks från tidigneolitikum
och in i mellanneolitikum.
Det finns även andra likheter mellan tidig- och
mellanneolitikum. En av dem framträder om läget
för de påträffade tingen och materialen i öns mellanneolitiska gravar studeras i detalj. Det är nämligen
tydligt att tingen, precis som i de nedläggelser vilka
under tidigneolitikum skedde i gropar, lades i olika
nivåer (se kap. 5). Ting har påträffats såväl under
de döda, i nivå med och kring deras kroppar, lagda
direkt på kroppen, utspridda eller nedlagda i fyllningen ovanför och i vissa fall även högre upp i t.ex.
ovanliggande stenpackningar (jfr Lindholm 2003).
I något fall är det känt att den döda placerats på
spridd rödockra (se t.ex. Nihlén 1926:15f). Därutö-
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Figur 7.11. Den delvis sönderslagna dubbeleggade stridsyxan
som framkom i fyllningen över skelettet i grav 18 i Visby. Yxan
är 16,7 x 8,5 cm stor. Ur Janzon 1974:311.

ver har också vissa ting påträffats nedlagda under de
dödas kroppar, även om detta är relativt ovanligt.
Vanligast i detta läge förfaller keramikskärvor, inte
sällan enstaka, vara (se t.ex. Nihlén 1926; Janzon
1974), men även andra ting har påträffats. Den jylländska stridsyxa som är känd från Visby framkom
t.ex. under en begraven persons bäcken. I en annan
Visbygrav påträffades en spånpilspets av flinta samt
en benpilspets under skelettet i bröstnivå, i grav 5
i Västerbjers framkom en bearbetad svinbete under
den begravdas huvud och i en av Iregravarna låg ett
minieggblad av bävertand under kraniet (Floderus
1933:3; Janzon 1974:265, 295). Vanligast är dock
att tingen lagts invid eller direkt på den döda kroppen. Hit hör ting som ingått i klädseln eller som
den döde burit, men också avsiktligt nedlagda föremål. Vissa ting har lagts ner en och en, andra i samlingar (se t.ex. Stenberger m.fl. 1943; Janzon 1974;
Burenhult 2002). Ibland är tingen i dessa samlingar
av högst varierande karaktär, ibland handlar det
om en och samma föremålstyp. Koncentrationer av
keramikskärvor är ett exempel på det sistnämnda,
vilka dessutom i flera gravar påträffats vid bäckenet
eller strax nedanför mellan lårbenen (t.ex. Janzon
1974:297, 299f) (fig. 7.14). Gällande keramikskärvor
tycks dessa ibland även ha spritts eller strötts kring
den dödas kropp (t.ex. Janzon 1974:296, 302f, 322).
Keramikskärvor, ibland i stor mängd, är också vanligt i gravarnas fyllning (Janzon 1974:259f). I grav 3
i Hemmor påträffades t.ex. ca 275 skärvor i det lager
som täckte skelettet (Janzon 1974:260). Även andra
typer av ting och material har påträffats i fyllningen, som slagen flinta samt släta och tandade spetsar.
I enstaka fall har en spets av horn, rödockra samt

yxor, bl.a. en dubbeleggad stridsyxa, påträffats (t.ex.
Janzon 1974:115ff, 288, 310f) (fig. 7.11).
Det förefaller ha varit mycket viktigt inte bara
vad som lades i gravarna, utan också var det lades.
Hanterandet och placerandet av tingen i gravarna
verkar ha varit starkt betydelsebärande. Sannolikt
var det redan etablerade idéer, synliga i nivåindelningen i de tidigneolitiska groparna, som traderades
vidare eller vidareutvecklades. Inget talar således för
att sättet att förhålla sig till, värna om och värdera
ting förändrades i övergången till mellanneolitikum. Istället är det starka drag av kontinuitet som
framträder, något som stärks än mer om också en
annan praktik tas i beaktande, nämligen fragmentering.

Fragmentering
Synen på ting och material som laddade med betydelser och mening, och som möjliga att aktivt
utföra specifika handlingar med hjälp av, förefaller
vara något som traderades vidare från tidigneolitikum in i mellanneolitikum. Detta märks framför
allt om praktiken att fragmentera lyfts fram. Tron
på att det var möjligt att åstadkomma något specifik genom att på ett eller annat sätt fragmentera
ting levde således vidare (jfr C. Andersson 1998).
Under tidigneolitikum hade särskilt elden haft en
fundamental betydelse, synligt bl.a. genom att ting
lades ner i gropar fyllda med eldpåverkad svart sand
med kol, sot och ibland skörbrända stenar. Att även
utsätta tingen i sig för eld var vanligt i samband
med ritualiserade nedläggelser (se kap. 5). Under
mellanneolitikum minskade användandet av eld,
synligt i nedgången i pollendiagrammets kolkurva
(Österholm 1989). Eldens betydelse som en transformerande kraft kom dock att leva vidare i en kontext, nämligen inom de gropkeramiska platserna.
Användandet av eld tycks dock ha varit något valbart och ersättningsbart. Variationerna är nämligen
stora från plats till plats avseende hur och i hur hög
grad eldning brukats (se kap. 6). Dessutom märks
en viss förskjutning. Groparna/gravarna fylldes inte
igen med eldpåverkat material som tidigare och de
eldpåverkade eller brända tingen är jämförelsevis fåtaliga. Det tycks inte som att eld var viktigt i det
initiala skedet då en nyligen avliden gravlades, utan
först senare. Härdar och eldningslager är vanliga
ovanpå eller intill redan befintliga gravar. Spår efter
eld har också påträffats i gravar, men då i samband
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Figur 7.12. Fragmenterade mellanneolitiska stridsxyor påträffade
inom öns stora sent mesolitiska yxplatser i Tofta. Till vänster:
dubbeleggad stridsyxa av porfyritisk bergart från Krokstäde, 7,5
x 9 x 4,8 cm. SHM 17159:19. Till höger: båtyxa från Kroks, 7,3 x
4,8 x 3 cm. SHM 16603:15.

med att människoben avlägsnats ur gravarna (se
kap. 6 & 9). I de fall material utsatts för eld tycks
det också främst ha skett i ett efterföljande sammanhang då de dödas ben hanterades. Just människoben, ibland t.o.m. svedda, eldpåverkade eller brända,
har t.ex. hittats i eller i direkt anslutning till härdar
och frågan är om inte dessa i vissa fall egentligen är
gravar det eldats i. I dessa sammanhang har ibland
också brända eller eldpåverkade föremål påträffats,
som bränd flinta vid en härd i Hemmor (Hedemark
m.fl. 2000) och sekundärbränd keramik i en grav i
Visby (Nihlén 1925b:22). Det förefaller emellertid
som den gemensamma faktorn, och det som stod i
fokus för praktiker involverande eld, inte egentligen
och inte i första hand var tingen, så som i det tidigneolitiska materialet, utan istället de döda (se kap. 6
& 9). Det som var viktigt i samband med att tingen
hanterades verkar istället ha varit fragmentering genom sönderdelning.
Även detta var något med starka traditioner
bakåt i tid. Ett återkommande drag gällande de
tidigneolitiska nedläggelserna var att det vid sidan
av hela intakta ting i fint skick alltid deponerades
något sönderdelat. Hur pass fragmenterade och på
vilket sätt ting sönderdelats varierade dessutom. I
vissa fall hade tingen endast mindre skador, som en
mer eller mindre fragmenterad egg. I andra fall var
det endast mindre fragment av något som deponerades. Dessutom fanns ting som delats i två eller flera
delar, varefter en del av fragmenten alternativt alla
delar deponerades. Itudelade, men kompletta ting
finns t.ex. i materialet (se kap. 5).
Denna variation går intressant nog igen i det
mellanneolitiska materialet. Ibland är det t.o.m.
samma typ av sönderdelning som präglar både det
tidig- och mellanneolitiska materialet inom en och
samma plats. Hit hör t.ex. öns största yxplatser, inom
vilka praktiken att deponera kraftigt fragmenterade
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stridsyxor fortsatte (fig. 7.12). Intressant är också att
se att hanterandet av båtyxorna i detta avseende inte
skiljde sig från hur dubbeleggade och mångkantiga
stridsyxor hanterades. I Norrbys har ett eggparti av
ett förarbete till en skafthålsyxa påträffats, vilket
möjligen kommer från en båtyxa (SHM 16609). I
Nasume har ett mittfragment av en båtyxa (SHM
15455:2) och en nacke av en eventuellt dubbeleggad
stridsyxa (SHM 17149:14) tillvaratagits. I Kroks har
ett nackparti av en båtyxa (SHM 16603:15) påträffats och i materialet från Krokstäde omnämns en
mindre del av en dubbeleggad stridsyxa av porfyr
(SHM 17159:19).
Öns lösfunna mångkantiga stridsyxor var alla
halverade med undantag av två helt intakta yxor vilka påträffats inom den norra märgelstensdalens inre
delar. Även när det gäller de dubbeleggade stridsyxorna är hela yxor vanligast i det inre av ön. Faktum
är att alla dubbeleggade stridsyxor förutom två i det
inre av ön har påträffats hela. Nu förekom dessutom
även hela yxor utmed kusten, även om de fragmenterade yxorna där var betydligt fler än i inlandet.
De efterföljande båtyxorna var i sin tur vanligt förekommande, både som hela och halva, över hela ön
och då såväl vid kusten som i det inre av ön (fig.
6.9, 6.10 och 7.9). Intressant nog har också en båtyxa
påträffats helt komplett men ituslagen på mitten.
Precis som de på ön kända ituslagna tidigneolitiska
flintyxorna återfanns dessutom båtyxan i en depå;
närmare bestämt invid Mölner (Stenberger 1939b)
(fig. 7.10). Kontinuitet i praktiken att fragmentera
gällde dock inte bara stridsyxorna, utan även andra
material.
Ett starkt uttryck för detta är den fragmenterade
keramiken. Precis som under tidigneolitikum är det
framför allt keramikskärvor som uppträder i det
mellanneolitiska materialet. Detta gäller intressant
nog även den eventuella stridsyxekeramik som påträffats. Den i stridsyxegravar förekommande praktiken att deponera hela kärl är således inget öborna
tog till sig, utan istället verkar fragmenterandet av
kärlen ha varit mycket viktigt. Det finns emellertid ett undantag och det gäller periodens miniatyr
kärl, som i flera fall påträffats hela bl.a. i gravar (se
t.ex. Stenberger m.fl. 1943; Janzon 1974). Dessa små
kärl bör ha haft en annan mening och betydelse än
de vanliga kärlen. Tyvärr saknas den typ av beräkningar av antal kärl i de gropkeramiska gravarna,
som föreligger från de tidigneolitiska groparna. Keramikens starkt skiftande mängd indikerar dock att
det är allt från ett enstaka fragment, till större delar
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av ett eller flera kärl som deponerats i gravarna. I
en grav i Västerbjers framkom t.ex. 120 keramikskärvor i en samling belägen i fotändan härrörande
från ett större och ett mindre kärl. Ett annat exempel är en grav i Visby där ett sammanpressat flak
av skärvor härrörande från vad som tolkades som
ett kärl påträffades, i form av 20 skärvor varav en
mynningsbit (Janzon 1974:105f). Sannolikt har således keramiken deponerats på liknande sätt som
under tidigneolitikum, d.v.s. såväl fragmenterade
som ofullständiga (jfr kap. 5). Ett drag tycks emellertid skilja fragmenteringen av keramiken under de
två perioderna åt och det är att människorna under mellanneolitikum i återkommande fall lämnade
kärlens bottnar intakta. Dylika bottnar har sedan
de övre delarna av kärlen avlägsnats bl.a. deponerats
i gravarna, antingen stående rättvända eller vända
upp och ner (se t.ex. Stenberger m.fl. 1943; Janzon
1974:104ff; Englund 1982; Norderäng 2001, 2004;
jfr Carlsson 1998; Kihlstedt m.fl. 2007; A.-C. Andersson 2015).
Intressant är också att överlag jämföra de mellanneolitiska gravarna med de nedläggelser som
gjordes i gropar under tidigneolitikum. Likheterna
är nämligen stora med avseende på hur tingen hanterats. Precis som i de tidigneolitiska nedläggelserna
förekommer i de mellanneolitiska gravarna hela, intakta föremål i fint skick. Detta är något som gäller såväl stenredskap som föremål av andra material,
t.ex. av ben, tänder, snäckor och bärnsten. Även
förarbeten förekommer, som t.ex. det förarbete till
en liten dubbeleggad stridsyxa vilket påträffades i
grav 62 i Ajvide (Burenhult 2002:117; GF). Samtidigt är närvaron av något fragmenterat ett genomgående inslag, och fragmentering på flera olika sätt
finns också representerade, precis som under tidigneolitikum. Det finns ting som endast har mindre
skador. Den dubbeleggade stridsyxa som påträffats
i fyllningen till en grav i Visby hade t.ex. avslagen
egg (Janzon 1974:311) (fig. 7.11). Det finns ting som
antingen är avbrutna i ena änden eller i båda ändarna. Vad som sedan deponerats i gravarna varierar, ibland är det mittfragmenten, ibland eggarna/
spetsarna och ibland större eller mindre basfragment
utan egg/spets (se t.ex. Stenberger m.fl. 1943; Janzon
1974; Burenhult 2002). Exempel finns också på föremål som fragmenterats varpå samtliga delar sedan
deponerats. Det finns exempel på fragmentariska
men fullständiga benspetsar i materialet (t.ex. Stenberger 1937:2) och exempelvis så var en av benplattorna i grav 62 i Västerbjers närmast komplett men

Figur 7.13. Den i grav 36 i Västerbjers påträffade, kompletta och
numera ihopsatta ljusterspetsen, vilken ursprungligen framkom
i sju delar. Som helhet är den 9,4 x 1,8 cm stor. Medan sex
av fragmenten hade lagts ner i en samling i gravens fotända,
påträffades spetsen liggandes brevid den begravda personens
ena lår. Ur Stenberger m.fl. 1943:taf.20, fig. 38.

i fyra delar (Stenberger 1935b). Ett annat intressant
exempel kan hämtas från grav 36 i Västerbjers. I
denna grav framkom nämligen sju fragment av en
helt komplett ljusterspets, som var möjlig att sätta
ihop (fig. 7.13). Intressant nog återfanns emellertid
endast sex av fragmenten tillsammans liggandes i
en samling av föremål nedanför den begravda personens fötter. Det sjunde fragmentet, spetsen, hittades
liggandes invid skelettets högra lårben (Bellander
1934).
Det är således inte bara hela och intakta eller använda, slitna och trasiga ting som deponerats i öns
mellanneolitiska gravar, utan även avsiktligt fragmenterade. Praktiken att fragmentera ting förefaller
ha varit lika viktig då som tidigare och samma former av fragmenterande återfinns i både det mellanneolitiska och i det tidigneolitiska materialet. Inte
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enbart vilka ting och var de placerades utan också i
vilket skick de var tycks således ha varit starkt betydelsebärande. Ett visst sätt att se på och förhålla sig
till ting och en viss föreställning om fragmentering
som en aktiv handling att åstadkomma något med,
förefaller ha levt vidare. Överlag fanns en stark kontinuitet genom öns stenålder där värde sattes inte
bara på hela, färdiga och intakta föremål, utan också
på såväl förarbeten som trasiga ting. Ting var inte
enbart objekt, varför inte heller trasiga, obrukbara
föremål sågs som skräp. Ting i blivande liksom ting
som gått sönder var också värdefulla och kanske
t.o.m. särskilt laddade. Detta märks i synnerhet genom att människorna hade sönder ting och material
avsiktlig, både med eld och genom sönderdelning,
inte minst i sammanhang av rituell och religiös karaktär.
Att det finns föremål i de mellanneolitiska gravarna som är såväl trasiga som slitna har dock vanligen tolkats på helt andra sätt i tidigare forskning.
Helena Knutsson (1995) lyfte t.ex. fram detta som
ett belägg för att de döda snabbt, okomplicerat och
på ett icke-ritualiserat sätt begravdes tillsammans
med sina personliga tillhörigheter. Gravgodset har
överlag begripliggjorts som föremål de gravlagda
använt sig av i livet, där skillnader i gravgods bl.a.
tolkats i termer av skillnader i aktiviteter (t.ex. Burenhult 1997a, 1997c). Detta har emellertid Petra
Molnar (2008a) argumenterat emot i sin doktorsavhandling, där hon visat att det inte finns någon
koppling mellan de aktiviteter gravgodset indikerar och de aktivitetsspår som kunnat urskiljas på
skeletten i respektive grav. Det förhållande människorna hade till tingen och den betydelse tingen
hade i begravningssammanhanget var förmodligen
betydligt mer komplex. Tingen som lades ner i respektive grav i samband med begravningen var sannolikt personliga i någon mån. Enbart gravskicket
i sig där individerna tilläts träda fram och där begravningen av varje person kunde anpassas efter
just denna, bl.a. genom gravgodset, talar för detta.
Tingens betydelse bör dock ha sträckt sig långt utanför enbart deras praktiska funktion och en mängd
symboliska värden kan på skilda sätt ha varit intimt
förknippade med dem, värden som i sin tur kan ha
varit centrala vid begravningstillfället. Tingen hade
nu, liksom tidigare, en djupare innebörd och de var
företeelser fyllda med kraft och mening som det var
möjligt att utföra aktiva och effektfulla handlingar
med hjälp av.
Något som är återkommande i de mellanneoli-
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tiska gravarna är t.ex. att spetsar/eggar behandlats
på särskilda sätt. Ibland har de deponerats enskilt
och vid återkommande tillfällen har de brutits av.
Intressant nog är detta förfarande något som Helena Knutsson (1995) uppmärksammade i samband
med den genomgång av begravningsbeskrivningar
från antropologiskt material som hon gjorde i sin
doktorsavhandling. Syftet med att bryta av spetsar
i samband med nedläggelser i gravar har i dessa fall
varit att förhindra de döda från att gå igen. Tingen
kan således avsiktligt ha fragmenterats för att stänga
respektive öppna dörrar (jfr Chapman 2000). En
möjlighet är att fragmenterandet handlade dels om
att stänga vägen tillbaka till de levandes sfär och
därmed förhindra de döda från att gå igen, dels om
att öppna vägen till den andra sidan, till de dödas
värld. Precis som under tidigneolitikum är det med
andra ord möjligt att transformativa krafter som eld
och fragmentering kan ha använts för att skapa en
länk mellan olika världar.
Att fragmentera kan också ha handlat om att
skapa andra typer av länkar. Att avsiktligt fragmentera för att sedan dels dela ett ting mellan sig,
dels deponera delar av det kan ha varit ett sätt att
skapa länkar såväl människor emellan som mellan
människor och platser (Chapman 2000). Potentiellt kan också band mellan levande och döda ha
skapats på samma sätt genom att t.ex. något fragmenterat lades ner i en grav medan andra delar av
samma ting delades mellan de levande. De gropkeramiska platserna var lokaler där större grupper av
människor vid återkommande tillfällen samlades.
Döden hade en central betydelse inom lokalerna i
sig och var avgörande för många av de handlingar
som utfördes. Samtidigt innebär dödsfall att människors förhållanden, rättigheter och skyldigheter,
mot varandra i mer eller mindre hög grad förändras. Platserna torde därför i dessa sammanhang ha
blivit till platser där sociala roller, relationer och
band på olika sätt skapades och återskapades och
i just dessa sammanhang kan ett fragmenterande
av och uppdelande av ting ha spelat en viktig och
aktiv roll.
Ett annat material som nästan genomgående
återfunnits fragmenterat är keramikkärlen. Intressant i relation till detta är den möjlighet som finns
att kärlen i sig under perioden begripliggjordes som
materialiserade representanter för enskilda individer.
I kända samhällen där kärl på liknande sätt betraktats som metaforer för personer förekommer ibland
praktiken att kärlen slagits sönder rituellt i samband
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Figur 7.14. Grav 9 i Visby i vilken en samling keramikskärvor
hade deponerats mellan den begravda personens, ett 12-årigt
barns, lårben. Ur Janzon 1974:300.

med dödsfall (t.ex. Å. M. Larsson 2009). I relation
till detta kan nämnas att John Chapman (2000) lyft
fram viljan att genom förstörelse markera slutet för
något och början på någonting annat som en möjlig
anledning till att ting avsiktligt fragmenteras. För
den mellanneolitiska keramiken skulle krossandet
av kärlen i sig ha kunnat handla om just de dödas
övergång till den andra sidan. Det kan ha handlat
om att markera och besegla en död individs slutgil-

tiga övergång till och inkorporerande med de dödas
värld, de dödas kollektiv (se kap. 9). Det hela kärlet
kom genom fragmenteringen att lösas upp och bli en
oåterkallelig del av den stora mängd keramikskärvor
som med tiden skulle komma att ackumuleras på
de gropkeramiska platserna. Om varje helt kärl en
gång representerat en levande person, kan de krossade kärlen ha kommit att representera de döda. I
förlängningen innebär det att de ackumulerade stora
mängderna keramikskärvor, där enskilda kärl inte
längre kunde urskiljas, kan ha kommit att representera det oupplösliga kollektivet av döda. Därmed
kan också keramikskärvorna i sig ha kommit att ses
som delarna av en död persons kropp. Att bära en
enskild keramikskärva kan alltså ha varit som att
bära en del av en avliden, en del av en anonym representant för de döda, med sig. Keramikskärvorna
i sig kan härmed ha erbjudit en länk mellan levande
och döda och potentiellt även mellan de som nyligen
avlidit och de som redan tagit sig över till den andra
sidan. När keramikskärvor lades ner med de nyligen
avlidna i samband med den primära begravningen
kan det ha varit ett sätt att ta de redan döda till
hjälp för att underlätta för den nyligen avlidna på
dennes kommande resa över till den andra sidan (se
kap. 9). Om döden sågs som en form av återfödelse
kan det i sin tur förklara varför keramikskärvor i
vissa gravar deponerades i anslutning till de dödas
bäcken (fig. 7.14.; se vidare kap. 8, 9).
Det finns emellertid även andra särpräglade
drag med det mellanneolitiska sättet att hantera
ting på som inte låter sig förklaras av ett nytt förhållningssätt till just keramikkärlen. Det är t.ex.
tydligt att keramikskärvor inte är det enda som
deponerats i stor mängd på dessa platser. Dessutom är det inte som nedlagda i gropar eller gravar
keramikskärvorna och andra föremål framför allt
återfinns, utan utspridda i lager. Detta kan jämföras med praktiken inom mellanneolitisk trattbägarkeramik där stora mängder keramik deponerats utanför megalitgravarnas ingångar (se t.ex.
Sjögren 2003; Edenmo 2008; Carlsson 2012).
Härmed skiljer sig sättet att hantera och deponera
ting väsentligt från det tidigneolitiska. Samtidigt
är det dock tydligt att det övergripande förhållningssättet till ting i sig, i så mån att varje litet
ting oavsett skick värdesattes och värnades om,
var detsamma under båda perioderna. Männi
skorna hade också till synes samma förhållningssätt till fragmentering som praktik. Orsaken till
den stora mängden ting och att dessa deponerades
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spritt i lager istället för i gropar måste således
sökas i andra faktorer.

Från det dolda till det synliga
Inom de gropkeramiska lokalerna är det å ena sidan betydligt fler ting som deponerats än inom
motsvarande platser under tidigneolitikum och
å andra sidan har nedläggelsen av ting i ritualiserade sammanhang inte längre primärt sänkts ner i
våtmarker eller lagts ner i gropar. Det var inte så
att nedläggelser av dessa slag upphörde helt. Även
enstaka mellanneolitiska ting har hittats i våtmarker (GF A1123; SHM 10274) och t.o.m. en depå är
känd (Väte 85:1). De mellanneolitiska gravarna i sig
kan dessutom närmast ses som en vidareutveckling
av den tidigneolitiska praktiken att deponera ting,
djurben och ibland människoben i gropar i marken
(jfr kap. 5). Skillnaden bestod i att det nu var en eller flera människokroppar som intakta och obrända
lades ner i groparna och att det i sin tur var dessa
som stod i fokus för de nedläggelser av ting som
nu gjordes (se vidare kap. 9). De allra flesta tingen
inom de gropkeramiska platserna har emellertid
till skillnad från de tidigneolitiska återfunnits utspridda i tjocka lager. Dessutom har inte detta skett
i mer undangömda lägen intill megalitgravar som
inom mellanneolitisk trattbägarkultur (jfr Sjögren
2003), utan i öppna, fullt synliga och mot havet
exponerade lägen. Jag skulle vilja beteckna denna
förändring som att fokus försköts från nedläggelser
av en sluten karaktär inom avskilda, svårtillgängliga
och avgränsade rum till öppna deponeringar inom
centralt belägna, synliga och lättillgängliga lokaler.
Medan det slutna och undangömda hade eftersökts
under tidigneolitikum verkar under mellanneolitikum just synligheten i sig ha blivit en central faktor
som eftersträvades.
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Hur ska då detta begripliggöras? Att fokus försköts från andra världar möjliga att nå i gränszoner
och avgränsade rum runt om i landskapet till de
döda verkar ha påverkat var tidens ritualiserade
praktiker förlades samt också hur ting hanterades
och deponerades. Samtidigt är det tydligt att det
fokus människorna tidigare hade haft på gränser
och grupper luckrades upp och istället tilläts individer träda fram. Ett avståndstagande från den
tidigare starka gruppidentiteten märks och det
verkar ha blivit möjligt och viktigt att uttrycka
vem man var som individ. Det verkar troligt att
deponerande, fragmenterandet och uppdelandet av
en stor mängd värdefulla ting inom de gropkeramiska platserna kan ha varit ett viktigt medel i
reglerandet av individernas roller och positioner i
samhället. I samhällen där gruppen som sammanhållen social enhet betraktas som överordnad allt
annat har Mary Douglas sett en klar tendens till
att asketiska attityder uttryckta i ett avståndstagande till det externa och yttre dominerar. I samhällen där individers positioner i förhållande till
varandra däremot är starkt reglerade tyckte hon sig
istället se ett bejakande av utåtriktade uttryck för
jaget, samhället, världen och religionen. Rikedom
och välstånd uppfattades som goda i sig och det
fanns ingen skuld knuten till att spendera (Doug
las 1982:143). Detta är också en inställning som
kan sättas i relation till det mellanneolitiska materialet, med dess å ena sidan starka, mångfacetterade uttryck för jaget och för individerna, och dess
å andra sidan rikliga ansamlingar av stora mängder
ting inom de gropkeramiska lokalerna. Här bejakades både individer och gruppen, som de gropkeramiska platserna var intimt förknippade med, och
det gjordes genom rikedom och välstånd. Dessa
platser blev härmed arenor för utåtriktade materiella manifestationer av individen, av relationer, av
gemenskap, av den lokala gruppen och av de döda.
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8. Det mellanneolitiska Gotland – djur

Keramikskärvor och andra typer av hela eller fragmenterade ting var inte det enda som i stor mängd
deponerades inom öns gropkeramiska lokaler, hit
hörde också djurben. Endast i Ajvide har ca 3,5 ton
djurben tillvaratagits och stora mängder djurben är
ett karaktäristiskt inslag och utmärkande drag för
just denna typ av platser (t.ex. Ekman 1974; Burenhult 2002:32). Mängden djurben är alltså ännu
en aspekt som skiljer olika mellanneolitiska lokaler från varandra. I Sudergårds II har t.ex. 0,18 kg
djurben tillvaratagits, medan 4,7 kg ben påträffats
inom närliggande Grausne. Denna skillnad är väsentlig även om hänsyn tas till att storleken på de
undersökta provrutorna och schakten skiljer sig åt
(Åhman 1989).
Hanterandet och deponerandet av stora mängder
djurben var således en integrerad del i de ritualiserade praktiker som ägde rum inom öns gropkeramiska
platser. Detta märks dessutom genom att obearbetade djurben är återkommande i periodens gravar
(t.ex. Janzon 1974; Burenhult 1997c, 2002). Precis
som djurben ingått i ritualiserade handlingar under
tidigneolitikum (se kap. 5), kom de fortsättningsvis
att vara en viktig del i motsvarande sammanhang
under mellanneolitikum.
Djurbenen som material måste ha betraktats
som värdefulla och betydelsebärande, laddade med
kraft och mening. Sannolikt var detta relaterat till
och beroende av synen på djuren i sig, vilka torde ha
haft en central roll i öbornas liv och föreställningsvärld. Frågan är vad som i jämförelse med tidigneolitikum förblev sig likt och vad som förändrades
avseende hur människorna förhöll sig till djur och
djurben under mellanneolitikum? Vad kan sägas
karaktärisera det mellanneolitiska förhållningssättet till djur? Hur hanterades och deponerades djurens ben och varför hanterades och deponerades de
just så?

8.1 Att sudda ut gränsen
mellan vilt och tamt
I inledningen till tidigneolitikum kom tama djur
för första gången att bli en del av öbornas liv, vilket
verkar ha påverkat både deras vardag och deras föreställningsvärld. Tama djur betraktades inte fullt
ut likadant som vilda, synbart bl.a. genom att tama
djurs ben inte deponerades överallt där människor
vistades. Lokaler helt utan tamdjursben föreligger.
Detta indikerar att särskilda regler var knutna till
just de tama djuren. Det tama och det vilda sattes i motsats till varandra, vilket ligger i linje med
att öbornas förhållningssätt till omgivningen i hög
grad verkar ha varit dualistisk under tidigneolitikum (se kap. 5). Frågan är om detta förhållningssätt till djuren fortsatte in i mellanneolitikum? Det
verkar inte så.
Det är t.o.m. möjligt att denna dualistiska syn
började lösas upp redan i sent tidigneolitikum. På
flera tidigneolitiska lokaler där tamdjursben saknas
i djupare skikt har dylika nämligen påträffats ytligt. Dateringen av dem är förvisso problematisk,
men ifall de är tidigneolitiska skulle det kunna
vara ett uttryck för att distinktionen mellan tama
och vilda djur kan ha börjat luckras upp redan i
slutet av perioden (se kap. 5). Det vi möter i det
mellanneolitiska materialet är hur som helst något
helt annat. Nu uppträder vilda och tama djur regelmässigt tillsammans. Både tama och vilda djur är
kända från alla gropkeramiska platser där osteologiska bedömningar utförts. I Västerbys har t.ex. ben
av svin, säl, fisk, hare, räv, fågel, hund och lamm
identifierats (Arwidsson 1954; Gejvall 1956; Janzon
1974:44). I Ire har djur som svin, säl, fisk, hare, räv,
fågel, kronhjort, bäver, igelkott, häst, nötkreatur,
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Figur 8.1. Grausne, Stenkyrka sn. Foto över den undersökta graven, i vilken stora mängder djurkäkar av svin, säl och hare deponerats
framför allt i anslutning till den unga individens ben och fötter. Foto A. Lindberg. Ur Österholm 1989:154.
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får/get och hund framkommit nära och i gravarna
(Ekman 1974). I Alvena där talrikt med svin samt
flera exemplar av grönlandssäl, torsk och gädda hittats, har också fyra tänder av idisslare identifierats
(Nihlén 1927:107f). Även i Gullrum där det finns
rikligt med djurben från vilda arter, men ovanligt
nog varken ben av får/get eller nötkreatur, föreligger tama djur däremot i form av svin, hund och
häst (Nihlén 1927:102; se kap. 6 för diskussion om
svinen). Att både tama och vilda djur förekommer
gäller dessutom inte bara platserna som helhet eller
lagren, utan också gravarna. I grav 7 i Ajvide påträffades ett fårben i en samling som även inkluderade
fågelben (Burenhult 2002:47; Eriksson 2003). I grav
82 i Västerbjers har ben av svin, säl och får identifierats (Janzon 1974:44). Under den stenläggning som
täckte skeletten samt kring de begravda i grav 30
i Visby har ben av svin, hund och nötkreatur hittats liksom obearbetade rörben, sannolikt från fågel
(Janzon 1974:322f). Detta gäller dessutom inte bara
på de gropkeramiska platserna, utan även på andra
typer av lokaler. Att tamdjur deponerats på andra
platser styrks av det ben av nötkreatur från Mafrids
som daterats till mellanneolitikum. I Barshalder
har dessutom såväl ben av svin och säl som ben av
nötkreatur från samma lager daterats till perioden
(Rundkvist m.fl. 2004).
Att separera deponerandet av tama och vilda
djur inom en och samma plats, så som i fallet med
Överstekvarn och Grottan under tidigneolitikum
(se kap. 5), är en företeelse som att döma av det idag
kända och osteologiskt genomgångna materialet
saknades under mellanneolitikum. Förekomsten av
dels lokaler med både tama och vilda djur, dels lokaler med endast vilda djurarter representerade, saknar
också motsvarighet i det mellanneolitiska materialet. Öborna hade alltså börjat förhålla sig till djuren
på ett nytt sätt och framför allt verkar skillnaden
mellan tama och vilda djur inte alls ha varit lika
viktig längre.
Att människorna inte längre drog en skarp gräns
mellan å ena sidan tama djur och å andra sidan vilda
djur märks även på andra sätt. De tama djurens ben
hanterandes bl.a. på samma sätt som de vilda djurens
ben. Djurkäkar kan tas som ett exempel. Öns gravar
är kända för att innehålla stora mängder svinkäkar
och i några fall har ett stort antal käkar lagts ner tätt
samlade i fotändan av gravar som inbegripit barn. I
grav 7 i Ire framkom 19 underkäkar av svin tätt liggande i rad nedanför fötterna på en vuxen man och
ett 2,5-3 år gammalt barn (Janzon 1974:282, 285).

På liknande sätt hade 32 svinkäkar placerats ut vid
fötterna av ett 7 år gammalt barn i grav 60 i Ajvide
(Burenhult 2002:114f; Molnar 2008b:283). Mönstret går igen i den undersökta graven i Grausne, där
inte bara svinkäkar påträffades, utan också käkar
av både säl och hare (fig. 8.1). Graven var anlagd
för vad som beskrivits som en vuxen man och en
ung flicka. Tre svinkäkar framkom i huvudändan av
graven, medan resterande låg i gravens fotända i direkt anslutning till den unga personen. Sammanlagt
16 hela underkäkar av svin, sju underkäkshalvor av
svin, två hela och tre halva underkäkar av säl samt
två underkäkshalvor av hare påträffades. Av dessa
hade dessutom två stora käkar fyllda med rödockra
placerats ovanpå den unga flickans fötter (Österholm
1989:151ff).
Överlag är djurkäkar ett återkommande inslag i
såväl lager som gravar inom öns gropkeramiska platser, vilket kan bero på att det var i tänderna människorna ansåg att djurens kraft fanns. Det är emellertid inte alls bara käkar av svin, säl och hare som är
kända, utan också käkar av t.ex. igelkott och räv har
identifierats (se t.ex. Ekman 1974; Burenhult 2002).
Det jag särskilt vill betona är dessutom att det inte
bara är käkar av vilda djur som förekommer, utan
också käkar av tamdjur. En hel underkäke av nötkreatur har påträffats i botten av kulturlagret inom
en central del av Hemmor (Hedemark m.fl. 2000:15)
och en hästkäke har hittats i Ire (Ekman 1974:218).
I Västerbys, ca 50 m norr om platsens dubbelgrav,
har det påträffats gropkeramik och djurben, bl.a.
underkäksdelar av både lamm och hund (Arwidsson
1954; Gejvall 1956).
Även andra tydliga uttryck för att någon distinkt åtskillnad mellan tama och vilda djur inte
längre gjordes föreligger. Hit hör valet av arter för
tillverkning både av enskilda tandpärlor och inför
konstruerandet av tandpärlsuppsättningar. En vanlig uppfattning har varit att dessa uppsättningar
tillverkats av sältänder och benämningar som sältandsskörts eller sältandsbikinis har förekommit (se
t.ex. Burenhult 1991:161). Osteologiska bedömningar har dock klargjort att dessa uppsättningar inte
alls enbart består av sältänder. Även om sältänderna
ofta är flest inbegriper de genomgående flera arter.
Vanligast förutom säl är tänder av räv och hund. I
grav 2 i Ajvide identifierades t.ex. förutom tänder
av grönlandssäl, även ett dussin gråsäls-, fyra hundoch fyra rävtänder (Lindqvist 1997b:72). I en grav i
Västerbjers med en uppsättning av 119 hörntänder
var inte säl-, utan hundtänder rikligast represente-
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Figur 8.2. Tandpärlsuppsättningen som bars av den medelålders kvinnan i grav 67:1 i Västerbjers, Gothem sn, dominerades av hörntänder av hund. Bland de 119 pärlorna kunde ett
minimiantal av 6 sälar och 32 hundar urskiljas. Bland hundarna
var det flera som var 10-12 år gamla (Janzon 1974:82). Ur
Stenberger m.fl. 1943:59.

rade, vilka härrörde från minst 32 hundar. Flera av
dessa hundar hade dessutom varit 10-12 år gamla då
de avled (fig. 8.2). Avseende gravar med rävtänder
har uppsättningar innehållande tänder härrörande
från en till tolv rävar påträffats. Hund och räv hör
också till de arter som hittills visat sig vara vanligast
i de fall då de döda gravlagts med endast en eller
två tandpärlor. I grav 6 i Visby påträffades t.ex. en
genomborrad och mycket sliten tand av räv. Tänder
av svin är också relativt vanligt, men till antalet är
de ofta enstaka vare sig de påträffats ensamliggande
eller i uppsättningar (Janzon 1974:81f). Tandpärlor
har också gjorts av för öborna mer sällsynta djur,
som älg. I grav 79A i Ajvide framkom rikligt med
tandpärlor runt kraniet och överkroppen på ett 8-10
år gammalt barn. Ett 60-tal ska ha utgjorts av säl-
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tänder, men därutöver fanns en samling till vänster
om barnets huvud som innehöll 18 genomborrade
älgtänder (Norderäng 2007a:10). I en grav i Visby
har dessutom en genomborrad tand av nötkreatur
påträffats (Wallin & Eriksson 1985:15). Även om de
vilda djuren i dessa sammanhang vanligtvis är rikligast representerade, förekommer alltså även tama
djur. Hunden är t.o.m. snarare regel än undantag i
dessa sammanhang och ett tamt djur som hunden
uppträder dessutom regelmässigt tillsammans med
vilda arter i samma uppsättningar. Någon separation mellan vilt och tamt gjordes följaktligen inte.
En annan kategori, där såväl tama som vilda djur
verkar ha inkluderats, är de gestaltningar av djur i
form av lerfiguriner som påträffats (fig. 8.3). Även
om dessa många gånger är svårtolkade, finns indikationer som pekar på att både tama och vilda arter
gestaltats. I Ire har sammanlagt fem figuriner påträffats med en storlek mellan 2,5 cm och 5 cm. Två
figuriner och ett fragment av en tredje har tolkats
som mer eller mindre troliga sälavbildningar. Därutöver har ett fyrfotadjur som framifrån beskrivits
som liknande ett får och ett djurhuvud tolkat av
Janzon som avbildandes en häst identifierats. Hästhuvudet var slitet av användning och Janzon tolkade
detaljerna på det som att det möjligen kunde gestalta ett fastbundet djur (Janzon 1983:2, 9f). Intressant i relation till detta är att djurhuvudet på
Gullrumskammen även det föreslagits gestalta en
häst (Hansson 1893) (fig. 8.4). Andra exempel är
en del av en figurin från lagret i Västerbjers, vilket
Stenberger menade kunde vara hornet till ett nötkreatur (Stenberger m.fl. 1943:104f). I Hemmor har
en figurin påträffats vilken tolkats som en gestaltning av ett huvud till ett tamsvin (Hedemark m.fl.
2000:16). Ajvide är den enda plats där en figurin
hittats i en grav, närmare bestämt nedanför fötterna
på den gravlagda i grav 62 (Burenhult 2002:117,
166). Även en del av en liknande figurin har hittats i
lagren. Dessa har föreslagits avbilda sälar alternativt
sjöfåglar. Ytterligare fem figuriner ska ha påträffats
på platsen (Norderäng 2008a:7). Att avbilda djur i
lera har alltså inte varit förbehållet ett särskilt djur,
utan flera arter finns representerade till vilka såväl
tama som vilda djur hör.
Intressant är också att människorna inte slutade
att föra in nya arter till ön. I detta framträder också
en annan skillnad mellan tidig- och mellanneolitikum. Medan människorna under tidigneolitikum
tog över nya arter i syfte att hålla dem tama (se kap.
5) kom människorna under mellanneolitikum att ta
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Figur 8.3. Ett urval av de djurfiguriner i lera som hittats på ön. Övre raden från vänster: konkav-konvex figur från Ire, Hangvar sn, ur
Janzon 1983:2. Figurin från grav 62 i Ajvide, Eksta sn, tolkad som säl alt. sjöfågel, ritad av Sven Österholm, ur Burenhult 2002:167.
Fragmentarisk figurin från lagret i Ajvide, Eksta sn, tolkad som del av säl alt. sjöfågel, ur Norderäng 2008a:7. Fyrfotadjur och/eller får
från Ire, Hangvar sn, ur Janzon 1983:2. Sälfigurin från Ire, Hangvar sn, ur Janzon 1983:2. Undre raden från vänster: del av sälfigurin
från Ire, Hangvar sn, ur Janzon 1983:2. Djurhuvud, häst?, från Ire, Hangvar sn, ur Janzon 1983:2. Huvud från Hemmor, När sn, tolkat
som föreställande ett svin/tamsvin (Hedemark m.fl. 2000), foto Raymond Hejdström, ur Wallin & Martinsson-Wallin 1996:25. Del av
figurin från lagret i Västerbjers, Gothem sn, tolkat som horn tillhörande nötkreatur, ur Stenberger m.fl. 1943:taf.42, fig. 68. Figurinerna varierar i storlek från ca 2-5 cm och är ej skalenligt återgivna.

över både tama och vilda arter. Det kan ha varit först
nu som hästar fördes över till och etablerades på ön,
vilket sannolikt gjordes i syfte att hålla dem tama.
Hästarna kan t.ex. ha använts som dragdjur och som
jämförelse kan nämnas att hästar avbildats som ridoch dragdjur på bronsålderns hällristningar (Welinder 1998:86f). Det finns bilder där hästarna bl.a.
dragit årder. Att detta kan ha varit aktuellt redan
under neolitikum bör sättas i relation till att årdren under neolitikum sannolikt inte användes för att
bryta ny åker, utan för det användes snarare hackor
(Welinder 1998:137ff). Dessutom var det inte tunga
jordar vilka brukades som åker, utan sandjordar
(Österholm 1989). Även om enstaka hästben hittats
i äldre kontexter är den hittills äldsta dateringen som
erhållits från mellanneolitikum, närmare bestämt
från ca 2700 f.Kr. (Lindqvist & Possnert 1997:68f;
Welinder 1998:86f). Genom att hunden dessutom
verkar ha blivit vanligare, att döma av den rikligare
förekomsten av hundben, förefaller människorna ha
omgetts av fler tamdjur under mellanneolitikum än
under tidigneolitikum. Därutöver verkar öborna under perioden ha fört över nya bestånd av harar (Ahlgren 2011). Dessutom kom igelkotten att tas till och
etableras på ön, som för första gången och i relativt
stort antal uppträder i öns mellanneolitiska kontexter (Lindqvist & Possnert 1997:69). Det är ett djur
som p.g.a. sina taggar kanske var särskilt associerat
med skydd och kraft, vilket verkar ha varit egenskaper hos djuren som människorna under perioden
värdesatte. Huruvida djuren i sig var tama eller vilda
verkar däremot ha varit av underordnad betydelse.

Istället förefaller det nu ha varit de enskilda djurarterna i sig som var de viktiga.
Att öborna troligtvis började hålla hästar visar
att det fanns ett starkt intresse för tamdjurshållning,
vilket också de ökade förekomsterna av hundben är
ett möjligt uttryck för. Dessutom verkar boskapsskötseln ha fortsatt i samma utsträckning som tidigare, synligt i det att mängden ben av nötkreatur och
får/get är likartad i öns tidig- och mellanneolitiska
kontexter (fig. 8.5). Svinen på ön verkar i huvudsak
ha varit vilda, varför den markant ökade mängden
svinben i öns mellanneolitiska kontexter sannolikt

Figur 8.4. Gullrum, Näs sn. Gullrumskammen, avritad i rapporten, ca 9,5 x 8,5 cm stor. Förutom den inristade geometriska orneringen avslutas kammen i två plastiska figurer, ett
djuransikte (älg eller häst) och ett människoansikte (död/ande).
Ur Hansson 1893.

inte kan förklaras med ökad boskapsskötsel. En del
av svinen bör dock ha varit domesticerade (se kap.
6). Som jag ser det talar detta material, och likheterna mellan det tidig- och mellanneolitiska materialet
avseende mängden boskapsdjur för att den skillnad
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Plats

Datering

Hund

Nötkreatur

Får/get

Häst

Svin

Nasume

SM, TN, MN?

0

3

0

0

1

Jakobs

SM?, TN

2

0

0

0

2

Stora Domerarve I

SM?, TN

2

3

12

2

5

Ansarvemegaliten

TN

3

0

0

0

1

Grottan, 9-6

TN

5

109

144

3

29

Martebo myr

TN

5

0

0

0

0

Stora Förvar, G8-7

TN

13

43

102

2

111

Överstekvarn

TN

0

1

2

0

0

Barshalder

TN, MN

0

101

82

0

35

Mafrids

TN, MN

2

2

0

0

4

Stora Domerarve II

TN, MN

0

6

4

0

3

Grottan, 5-4

MN?

0

33

19

0

20

Ajvide

TN, MN

58

2

24

0

1861

Gumbalde

TN, MN

58

5

0

1

345

Gullrum

MN

20

0

0

0

1796

Hemmor

MN

48

0

0

0

5082

Ire

MN

452

26

17

1

402

Stora Förvar G6-5

MN

3

38

211

0

591

Visby

MN

38

101

52

0

1253

Västerbjers

MN

117

54

57

12

1262

Figur 8.5. Tabell över registrerade tamdjursben samt svinben i antal i olika av öns tidig- och mellanneolitiska kontexter, vilken visar
att mängden tamdjursben höll sig på en liknande nivå under båda tidsperioderna. Tabellen ger inte en heltäckande bild av alla de ben
som påträffats fram till idag, vilka framkommit vid en mängd olika undersökningar under mer än 100 år. Uppgifter om nötkreatursben
finns även från t.ex. tidigneolitiska Simunde och mellanneolitiska Hemmor, medan hästben är kända från Gullrum. Istället presenteras
det urval Christian Lindqvist analyserat och publicerat, eftersom han har gjort den genomgång som uppvisar den största bredden
både rumsligt och tidsmässigt. Uppgifterna är hämtade ur Lindqvist & Possnert 1997 samt ur Rundkvist m.fl. 2004.

i förhållningssättet till djuren som kunnat urskiljas
inte har sin orsak i en ekonomisk förändring i termer
av en nedgång eller ökning av boskapsskötseln. Inte
heller verkar intresset för tamdjuren på något vis ha
minskat. Orsaken till det förändrade förhållningssättet till djuren måste därför ligga på ett annat
plan.
Möjligen handlade det om att gränsen mellan
tamt och vilt inte längre sågs som lika statisk, utan
snarare som flytande. En aspekt som talar för detta
är att två slitna rävkäkar påträffats i Ire. Käkarna
uppvisade ett så pass grovt slitage och en sådan typ
av slitage att Jan Ekman tolkade det som möjligt att
spåren var ett resultat av att rävarna hållits i fångenskap (Ekman 1974:215). Sannolikt innebär detta
att försök att tämja rävar gjordes under perioden.
Detta talar i sin tur för att människorna inte såg distinktionen mellan vilt och tamt som fast och given.
Istället verkar gränsen dem emellan ha uppfattats
som flytande. Kanske ligger en viss förklaring till
svinens centrala betydelse i detta, då svinet var ett
gränsöverskridande djur som en följd av att tamsvin
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rymt och därefter bildat vilda populationer. Männi
skorna under mellanneolitikum såg möjligheten i
att tama djur kunde bli vilda och vilda djur tama.
Att vara vild eller tam sågs inte som något givet,
utan som möjligt att förändra.
Det som varit fundamentalt för synen på och
förhållningssättet till djur och djurben under tidigneolitikum, var alltså inte längre en central del av
öbornas sätt att begripliggöra omgivningen. Tamdjuren hade på djupet bidragit till ett nytt förhållningssätt och skillnaden mellan tamt och vilt befann sig i centrum för den föreställningsvärld som
under tidigneolitikum växte fram. Jag skulle därför
vilja se den förändring som skedde i övergången till
mellanneolitikum som ett uttryck för att öborna nu
tog avstånd ifrån just denna föreställningsvärld, en
föreställningsvärld som hade inkluderat gränsdragningar av många olika slag. Dessa gränser, som upprättats och setts som grundläggande under tidigneolitikum, kom istället att luckras upp på flera olika
plan till förmån för andra förhållningssätt. Frågan
är emellertid vad, med avseende på just djuren, som
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blev viktigt istället? Hur kom människorna att se på
och relatera till djur och djurben under mellanneolitikum och kom djuren fortsättningsvis att spela en
viktig roll i identitetsskapande processer?

8.2 Djuren som identitet
Att djuren skulle ha haft en central betydelse för
öbornas syn på sig själva under mellanneolitikum är
något som har lyfts fram av flera forskare. Detta har
främst gjorts på en mer övergripande nivå i diskussioner om en gemensam identitet för gropkeramikerna inom hela ön eller t.o.m. för hela den gropkeramiska kulturen (t.ex. Österholm 1989; Welinder
1998; Eriksson 2003; Fornander 2011a). Framför allt
är det i termer av ekonomi och ekonomiska aktiviteter som vissa djur framhållits som mer centrala för
gropkeramikernas identitet, än för de andra neolitiska kulturerna. Tidigt var det vanligt att tillskriva
öns gropkeramiker en identitet som jägare och fiskare gentemot samtida jordbrukare (t.ex. Stjerna 1911),
medan det med tiden blivit allt vanligare att lyfta
fram dem mer specifikt som säljägare och svinherdar
alternativt svinjägare (t.ex. Welinder 1998; Eriksson
2003). Dessa tolkningar har i hög grad byggt på
idén om att just säljakt och fiske samt svinjakt eller
svinhållning, var det viktigaste för gropkeramikernas försörjning och att det fanns reella skillnader i
ekonomin mellan de neolitiska kulturerna.
Min egen genomgång och analys av tillgängliga
isotopanalyser och osteologiskt analyserat samt publicerat djurbensmaterial indikerar att det förvisso
skedde vissa ekonomiska förändringar när öborna
lämnade trattbägarkulturen för att anamma det
gropkeramiska, men däremot inte av det slag som
tidigare framhållits (se också kap. 6). Viktigt är att
boskapsskötseln varken verkar ha minskat eller ökat,
utan fortsatte att bedrivas hela perioden igenom med
hållande av en motsvarande mängd nötkreatur, får/
get och svin som under tidigneolitikum. Precis som
tidigare fortsatte också de vilda resurserna att vara
grunden i ekonomin, även om en del förändringar
kan urskiljas.
Intressant är att se till säljakten, som lyfts fram
som särskilt central för just Gotlands gropkeramiker
(t.ex. Storå 2001; Eriksson 2003). Sälben är kända
från ett stort antal lokaler och de är i de flesta fall
också vanliga. Detta är emellertid inte något nytt,
utan istället ett uttryck för kontinuitet. Precis som

under tidigneolitikum är grönlandssälen också den
vanligaste arten och även vikaresäl förekommer
medan gråsälen är mer sällsynt, inte minst i jämförelse med öns mesolitiska material (Lindqvist &
Possnert 1997). Detta har troligen med tillgång att
göra som en följd av salthalten i havet (Lindqvist &
Possnert 1997; se dock A.-C. Andersson 2015 för annan åsikt). Trenden att sälben inte längre är i majoritet på alla lokaler utmed kusten fortsätter också
från tidigneolitikum och framåt. Det som däremot
är märkbart är att platser där sälen är i majoritet
faktiskt avtar drastiskt från tidig- till mellanneolitikum och överlag verkar det som att säljakten minskade, även om den fortfarande var av central betydelse för ekonomin. I parcell G i Stora Förvar har det
identifierats ca 10 000 sälben i de mesolitiska lagren
och ca 8 000 i de skikt som inkluderar tidigneolitiskt material, medan bara drygt 4 000 ben urskilts
i de mellanneolitiska skikten. I det undre tidigneolitiska lagret i Fridtorp där 60 m2 undersökts tillvaratogs 1 091 sälben, vilket kan jämföras med de 460
sälben vilka identifierats från Gullrum, där ca 1 000
m2 undersökts (Lithberg 1914:62; Englund 1979:28;
Lindqvist & Possnert 1997). Det som verkar ha ersatt den minskade säljakten är en kombination av
främst fiske och svinjakt.
Fiskets stora ekonomiska betydelse framgår av de
rikliga förekomster av fiskben som påträffats inom
många av öns lokaler. Medan fisket var något som
bedrevs intensivt inom vissa delar av ön under tidigneolitikum men i betydligt mindre utsträckning
inom andra, verkar havsfisket fr.o.m. mellanneolitikum ha etablerats över hela ön som en viktig del av
näringsekonomin. Avseende fisket i stort var torsk
och sill fortsättningsvis vanligast, även om andra arter som gädda, abborre, lax, gös, karp, ål och stör
också identifierats (t.ex. Ekman 1974; Lindqvist &
Possnert 1997). Det stora intaget av fisk bör sedan
ha uppvägts av terrestrisk föda (se diskussion i kap.
6), där framför allt svinet skiljer ut sig. Den mest
markanta förändringen med avseende på djurbensmaterialet i skiftet från tidig- till mellanneolitikum
är den kraftigt ökade mängden svinben (fig. 8.5).
Även små förändringar i den mer begränsade jakten på andra djur kan anas, som en minskad jakt på
tumlare och fågel. Endast i Ajvide och Stora Förvar
har något större mängder fågel påträffats. Jakten på
hare och räv förefaller däremot ha skett i ungefär
samma utsträckning som tidigare (se Lindqvist &
Possnert 1997).
Den bild jag här fått fram stämmer bra med
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rituell praktik (Fornander 2011a:74ff). Dessa idéer
står nära Anders Carlsson som framhållit att t.ex.
jordbruket och de agrara näringarna idealiserades
inom trattbägarkulturen, där de var viktiga av rituella skäl. Inom den gropkeramiska kulturen ska
människorna istället ha lyft fram det vilda, i form
av sälen och svinet (Carlsson 1998:58f). Är det möjligen detta som skedde i övergången från tidig- till
mellanneolitikum på Gotland? Kom den dualistiska synen där tamt skiljdes från vilt och där tama
djur var förbundna med särskilda regler att ersättas
av en syn på djuren som präglades av att människorna identifierade sig med och särskilt i ritualiserade
sammanhang lyfte fram säl- och vildsvinsjaktens
praktiker och produkter?
Figur 8.6. Utsnitt av plan över Ajvide, Eksta sn, med den svarta
ytan, det s.k. käutaltaret, utmarkerat liksom den yta vilken
tolkats som en rituell slaktplats för svin. Ur Burenhult 2002:41,
med tillägg av förf.

även andra forskares resultat. Utifrån lipidanalyser har t.ex. Sven Isaksson dragit slutsatsen att den
mellanneolitiska matkulturen var både varierad och
dynamisk (Isaksson 2009:138f). Att det skulle föreligga en stor skillnad i ekonomi mellan de neolitiska kulturerna är också något som alltmer kommit
att ifrågasättas. En större studie har utförts av Elin
Fornander (2011a), som utifrån isotopanalyser dragit slutsatsen att dieten under mellanneolitikum var
diversifierad och att vad människorna i realiteten åt
var en faktor som varierade inom och även gick över
gränserna för de tre neolitiska kulturerna. Att den
traditionella synen på de tre kulturerna ändå har bäring på dåtiden har trots detta framhållits, men däremot inte av ekonomiska skäl, utan istället av ideologiska och identitetsmässiga. Fornander menade att
jordbrukets produkter och praktiker var det centrala
för identiteten inom både trattbägarkulturen och
stridsyxekulturen. De upplevde och manifesterade
helt enkelt grupptillhörighet genom matkulturella
praktiker som involverade domesticerade produkter.
Inom den gropkeramiska kulturen ska människorna enligt Fornander istället ha identifierat sig som
säl- och vildsvinsjägare. Som belägg lyftes sälens
och svinets betydelse i rituella sammanhang fram,
med bl.a. sälaltaret i Ajvide som exempel, liksom
förekomsten i gropkeramiska gravar (inte minst på
Gotland) av käkar, betar och tänder av svin i form
av bl.a. pärlor, kragar och hängen. Hon menade att
svinet endast jagades för att ätas och/eller offras i
samband med fester och att svinjakten därför var en
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En gropkeramisk identitet
Sälen och svinet var otvivelaktigt viktiga djur under mellanneolitikum på Gotland. De var viktiga
både ekonomiskt och religiöst. Som Fornander understrukit är det s.k. sälaltaret i Ajvide en speciell
miljö som belyser sälens betydelse. Det rör sig om
en av stolpar delvis avgränsad och p.g.a. sin svarta
färg och sitt stora djup tydligt urskiljbar yta (fig.
8.6). Ytan ska ha fått sin färg genom att marken
närmast impregnerats av sältran och i kombination
med stora mängder sälben, ofta i form av sammanhängande skelettpartier, har den föreslagits representera en rituell slaktplats för säl. Ben av andra
typer av djur har emellertid också påträffats. Inger
Österholm menade att denna svarta yta var en plats
där människorna intensivt och under lång tid hanterade sälspäck och kokade tran (Burenhult 1997c:54;
Österholm 1997b:76ff). Det finns dock även en annan möjlighet, nämligen att sältran avsiktligt kan
ha deponerats på platsen. Att sältran avsiktligt deponerades i samband med tidens ritualiserade handlingar finns det nämligen flera exempel på. I en av
gravarna i Ajvide, nr 16, har en person i skeletterat
skick gravlagts och hela skelettet hade impregnerats av sältran. I andra fall är det delar av kroppar
eller i anslutning till ting som sältran noterats. I
grav 3 visade det sig att ytan ovanför den begravda
personens bäcken hade impregnerats av sältran och
ett annat exempel är grav 19 där tran återfanns i
en föremålssamling (Burenhult 1997c:57, 65; Österholm 1997a:482; S. Österholm 1997). Tran verkar
att döma av denna deponeringspraktik närmast ha
varit en parallell företeelse till rödockra (jfr kap. 7)
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och det är möjligt att rödockra och sältran begripliggjordes på ett liknande sätt.
Förutom den av sältran impregnerade ytan i Ajvide och deponerandet av sältran i gravar finns det
en mängd uttryck för sälens betydelse i ritualiserade
sammanhang. Sälar hör till de djur som gestaltats i
lera (se också Fornander 2011a) och sälarnas ben och
tänder har använts på en rad olika sätt. De döda har
i samband med begravningstillfället ibland iklätts
halsband eller klädesplagg med sältänder, vilket visar på det nära förhållande människorna hade till
sälen som djur. I de tandpärlsuppsättningar som påträffats är det ofta just sältänderna som är i majoritet
(Janzon 1974:81f). Även obearbetade tänder och ben
har deponerats invid de döda i gravarna. Allt från en
enstaka tand, käke eller ett kranium till nästintill
hela sälkroppar har hittats och dessa material har
ibland även behandlats på särskilda sätt (se t.ex. Janzon 1974; Burenhult 2002). I Grausnegraven framkom t.ex. åtta mer eller mindre hela kotpelare samt
spridda revben från vad som tolkades som flera hela
sälar (Österholm 1989:156, 1997a:483) (fig. 8.1).
Tänder av säl har också lagts ner rödfärgade av eller
inbäddade i ockra, som i grav 13 och 79 i Ajvide
(Norderäng 2007a; fig. 7.3). Kranier är därutöver en
kroppsdel som särskilt utmärker sig. Hela sälkranier
har påträffats i flera gravar, t.ex. i grav 1, 56 och
68 i Ajvide (Norderäng 2001; Burenhult 2002:44,
111). En närmare studie har också gjorts av sälbenen
på platsen, vilken utfördes av Jan Storå inom ramen
för hans doktorsavhandling. Han kunde dra slutsatsen att vissa kroppsdelar behandlats annorlunda än
andra och att särskilt sälkranier ska ha hanterats i
enlighet med specifika regler (Storå 2001:52).
Sälen som djur var onekligen viktig. Att en särskild syn på sälen skulle ha varit något nytt eller utmärkande för öns mellanneolitikum ställer jag mig
däremot tveksam inför. Sälen bör ekonomiskt ha varit
ett t.o.m. ännu viktigare djur tidigare och den ingick
i ritualiserade kontexter såväl under tidigt mesolitikum som under tidigneolitikum (se kap. 4, 5). Ska
det talas om något nytt och utmärkande för just mellanneolitikum är det i så fall snarare svinjakten.
I likhet med sälen hade svinet en central betydelse i ritualiserade sammanhang. Även svintänder
och betar var något som de döda begravdes klädda
i på olika sätt. Svintänder har burits kring halsen
och/eller ingått i tandpärlsuppsättningar. I både
grav 22 och 87 i Västerbjers hittades tre tandpärlor
av svin vardera (Stenberger m.fl. 1943:44, 67). Dessutom har svinbetar burits på olika sätt, bl.a. i större

antal fästa antingen på bröstet eller använda som
halskragar. Nio svinbetar påträffades t.ex. liggandes
på höger sida av en medelålders kvinnas bröstkorg i
grav 24 i Västerbjers (Janzon 1974:90). Burna som
halskragar har svinbetar påträffats i bl.a. Fridtorp,
i grav 66 i Ajvide och i Västerbysgraven (Janzon
1974:97; Englund 1982:32ff, 46ff; http://www.hgo.
se/Ajvide/99.htm 2002-02-15). I Västerbysgraven
framkom totalt sju svinbetar kring den begravda
kvinnans hals, medan fyra hittades kring mannens
hals (Janzon 1974:97).
Ett lika nära förhållande som fanns till sälen verkar således ha funnits till svinet som djur, vilket ytterligare förstärks av att obearbetade svinben lagts
ner i gravarna. Avseende svinen är det framför allt
käkar som utmärker sig. Stora mängder svinkäkar
har som redan nämnts hittats i flera av öns gravar.
Rödockra har dessutom involverats inte bara i nedläggandet av sältänder, utan också avseende just käkar av svin, som i Grausne (Österholm 1989:151ff).
Även svinklövar är något som förekommer, t.ex. i
grav 28 i Fridtorp (Englund 1982:70f) eller grav 6 i
Ire (Janzon 1974:274), indikerande att de döda ibland
kan ha lagts på, under eller svepts in i svinskinn (jfr
Janzon 1974:59). Även de svinben som hittats i lagren på öns gropkeramiska platser verkar ha hanterats
enligt specifika regler och föreställningar. En parallell till sälaltaret märks t.ex. i Ajvide där en yta fri
från, men omgärdad av, gravar visat sig domineras av
stora mängder svinben. Denna yta har tolkats som en
rituell slaktplats för svin (Österholm 1997a:478) (fig.
8.6). Dessutom har en av öns lerfiguriner tolkats som
gestaltande ett tamsvin (Hedemark m.fl. 2000).
Svinet som djur verkar att döma av detta ha varit centralt inte bara ekonomiskt utan också religiöst
och identitetsmässigt. Detta är dessutom något som
klart skiljer öns mellanneolitikum från tidigneolitikum. Däremot är jag tveksam till att begripliggöra
detta som typiskt för just gropkeramikerna i relation
till övriga neolitiska kulturer. Svinet har nämligen
varit en del av ritualiserade praktiker inom såväl den
mellanneolitiska trattbägarkulturen som stridsyxekulturen. Svinben är vanliga och förekommer ibland
i stor mängd i megalitgravar på svenska fastlandet.
Förutom ben är betar och tänder av svin regelbundet
förekommande. Den vanligaste kroppsdelen, som
föreligger i flertalet megalitgravar, är falanger, något
som tolkats som ett resultat av att de döda svepts i
svinskinn (t.ex. Ahlström 2001; Sjögren 2003:134f;
Fornander 2011a:64). Även i stridsyxegravar är svinet väl representerat och då i form av genombor-
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Figur 8.7. Ben av fisk, fågel och igelkott vilka deponerats i gravarna och som man på olika sätt kan ha iklätt sig. Från vänster till
höger: genomborrad benplatta av stör, ca 5 x 3 cm, från grav 67:2 i Västerbjers, Gothem sn, ur Stenberger m.fl. 1943:taf.27, fig.
51. Obearbetad benplatta av stör, ca 7,5 x 7,3 cm, från grav 1 i Ajvide, Eksta sn, ritad av Sven Österholm, ur Burenhult 2002:56.
Fågelfotsleder från grav 26 i Fridtorp, Västerhejde sn, ur Englund 1982:65. Rörbenspärlor av fågel, 1,2-2,2 x 0,6-1 cm, från grav 63 i
Västerbjers, Gothem sn, ur Stenberger m.fl. 1943:taf.25, fig. 47. Igelkottstaggar respektive fiskben från grav 2 i Ajvide, Eksta sn, foto
förf. Ej skalenligt återgivna.

rade svinbetar som ofta deponerats nära kraniet på
de döda (Malmer 1975:64). Ett särskilt intresse för
svinet som djur ska kanske snarare än att ses som
något gropkeramiskt, begripliggöras som ett mellanneolitiskt fenomen.
Det jag dessutom vill lyfta fram om blicken
återigen vänds mot Gotlands mellanneolitikum, är
att sälen och svinet var långtifrån de enda djur som
verkar ha värdesatts högt. Även fast sälen och svinet
bevisligen var viktiga djur, verkar det inte alls bara
ha varit dess två arter som stod i fokus för öborna
vare sig ekonomiskt, rituellt eller identitetsmässigt.
Ska sälen och svinet lyftas fram som viktiga djur är
de exempel som kan tas upp mångtaliga, men det
som samtidigt händer i så fall är att det bortses från
en mängd andra material och exempel som visar på
att också andra djur hade stor betydelse.
Som redan nämnts var det långt ifrån endast säl
och svin som gestaltades i form av lerfiguriner. Häst,
får, nötkreatur samt även sjöfågel tillhör de arter som
figurinerna också föreslagits avbilda (t.ex. Janzon
1983; Hedemark m.fl. 2000; Norderäng 2008a:6f)
(fig. 8.3). Även gullrumskammen kan nämnas som
tros avbilda en häst eller en älg (t.ex. Hansson 1893;
Gill 2003:163) (fig. 8.4). Enbart gestaltningarna av
olika djur indikerar således att långt fler arter än säl
och svin var centrala. Detta är en bild som dessutom
förstärks av djurbensmaterialet.
Särskilda regler kring var och hur djurben skulle
hanteras och deponeras verkar ha omfattat långt fler
djur än bara säl och svin. Att avsätta särskilda ytor
inom lokalerna för hantering och deponering av primärt en viss djurart verkar t.ex. ha omfattat även
fisk. I Hemmor har ett omfattande fiskbenslager
påträffats inom en yta där också människoben och
gravar framkom. Fiskbensförekomsterna var stund-
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tals så kompakta att de bildade sammanhängande
kakor. Oscar Wennersten noterade en återkommande tendens att torskkranier som åtföljdes av de tre
till fem översta kotorna låg tätt packade i ursprungligt läge, samtidigt som förekomsten av otoliter var
anmärkningsvärt sparsam (Wennersten 1907a:2ff;
Wallin & Martinsson-Wallin 1996:18; Hedemark
m.fl. 2000:24). Som jämförelse finns från Gullrum
uppgifter om dels två fiskbensanhopningar, dels ett
kolblandat lager med i huvudsak fiskkotor. I Gullrum är dessutom just otoliter av torsk rikligt förekommande (Hansson 1892a, 1892b, 1893; Hedell
1903). Dessa lager och anhopningar av fiskben har
emellertid inte tolkats som rituella ytor i likhet med
slaktplatserna för säl och svin i Ajvide, även fast det
torde röra sig om exakt samma typ av företeelse.
Att fisken som djur verkligen var viktig märks
även genom hur fiskben, antingen i form av utvalda kroppsdelar eller i vad som skildrats som knippen av hela fiskar, lagts ner i tidens gravar. I grav
6 i Ire påträffades sammanhängande kotrader och
kraniefragment från flera sillar, vilka tolkades som
spår efter hela fiskar. Flera fiskben än de synliga förmodades finnas och fiskbenen togs in som preparat
(Janzon 1974:40). En liknande situation finns från
Västerbysgraven där fiskbenen skildrades som sammanhängande, även det indikerande att det kan ha
varit hela fiskar som deponerats (Janzon 1974:44).
Avseende enskilda kroppsdelar märks hur kotor, fenstrålar, otoliter samt ryggplattor valts ut för deponering intill de döda. I grav 4 i Ire hade en stor fiskkota
deponerats vid den dödas fötter (Janzon 1974:43).
Grav 67 i Västerbjers innehöll däremot fenstrålar av
torsk (Janzon 1974:44). I grav 2 i Hemmor framkom i sin tur en fiskbenssamling som bestod av ett
stort antal torskotoliter (Janzon 1974:43). Det fisk-

Kapitel 8

Figur 8.8. Rörbenspärlorna av fågel har likt tandpärlor och
svinbetar burits på kroppen, vilket framgår av deras läge intill
skeletten. Här syns rörbenspärlorna (svartmarkerade) i förhållande till skelett A och B i trippelgraven nr 6 i Ire, Hangvar sn.
Ur Janzon 1974:71.

ben som hittades i grav 1 i Ajvide var däremot en
ryggplatta av stör och ytterligare ett flertal utvalda
plattor av detta slag påträffades i närheten av den för
ett spädbarn anlagda grav 74 (Burenhult 2002:43;
Norderäng 2004). Det finns t.o.m. fiskben som människorna iklätt sig, som t.ex. just störens ryggplatta.
En ryggplatta av stör har nämligen påträffats i grav
67:2 i Västerbjers, vilken i ena änden var genomborrad med två hål (Stenberger m.fl. 1943:taf 27:11) (fig.
8.7). Med tanke på detta förefaller det närmast förvånande att fisken som djur inte lyfts fram i högre
grad, som en viktig del av den gropkeramiska livsföringen och även deras föreställningsvärld (se dock
t.ex. Österholm 1997a:484; Wallin & Sten 2007; Olson 2008; A.-C. Andersson 2015).
Säl, svin och fisk är de vanligast förekommande
djuren inom öns gropkeramiska platser, men för

den skull får inte de djur som förekommer i mindre mängder glömmas bort. Trots att de inte är lika
vanliga, tycks de nämligen ha stått öborna nära och
varit betydelsefulla. Att inga ytor urskilts där dessa
arter huvudsakligen hanterats och deponerats beror
sannolikt på deras jämförelsevis ringa antal. Vid ett
närmare granskande av hur deras kroppar, och utvalda kroppsdelar, hanterats och deponerats är det
dock samma tendenser som för säl, svin och fisk som
går igen. Även dessa arter verkar alltså ha varit förbundna med samma övergripande regler och föreställningar.
Det är till att börja med och som redan nämnts
inte bara tänder av säl och svin samt ben av fisk
som människorna burit på kroppen eller fästa vid
klädseln. Även tänder av djur som hund, räv, älg och
nötkreatur har genomborrats eller försetts med fästeskåra för att bäras separat eller i uppsättningar (se
t.ex. Janzon 1974:81f; Wallin & Eriksson 1985:15;
Norderäng 2007a:10). Dessutom har människorna
iklätt sig taggar av igelkott samt både rörben och
mellanfotsben av fåglar (fig. 8.7). Rörbenspärlor av
fågel är något som burits på precis samma sätt som
tandpärlor, antingen enstaka eller i stort antal fästa
vid kroppen eller klädseln (fig. 8.8). Individer som
iklätts rikligt med rörbenspärlor är kända från Ire,
men har också hittats i bl.a. grav 9 i Visby och grav
77 samt 78 i Ajvide (Janzon 1974:68f; Norderäng
2007a:7f). Avseende igelkottstaggar har en gles
rad av taggar liggandes över den begravdas knän
och lårben hittats i grav 18 på platsen (Burenhult
2002:51; notering på fyndpåse). Placeringen är en
parallell till vad som är återkommande gällande
tandpärlsuppsättningar och talar för att taggarna
varit fästa vid klädseln. Vanligt förekommande är
också att människorna burit mellanfotsben från sjöfåglar, vilka påträffats i flera av öns gravar liggandes
i kranie- och/eller bröstregionen. I grav 2 i Ajvide
hittades två mellanfotsben av skarv eller ejder, i
grav 4 i Ire har 10 tarsben av ejder identifierats och
fågelfotsleder har också hittats i grav 26 i Fridtorp
(Janzon 1974:68, 72; Englund 1982:61f; Burenhult
1997c: 56, 2002:44, 63; Lindqvist 1997b:73).
Obearbetade ben förekommer också nedlagda
intill de döda. Ett fårben har som nämnts identifieras i en samling invid grav 7 i Ajvide (t.ex. Eriksson 2003:29). I grav 84 ifrån Ajvideområdet har ben
av bl.a. hund, räv och fågel identifierats (Norderäng
2009:18). Två fågelben ingick även i den samling
som framkom mellan de två begravda personerna i
grav 79 i Ajvide (Norderäng 2007a:11). Fragment av
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andfågel har identifierats i grav 22 i Västerbjers (Janzon 1974:43). Under den stenpackning som täckte
grav 30 i Visby samt kring skeletten påträffades inte
bara ben av svin, utan också av hund, nötkreatur och
fågel (Janzon 1974:322f). Även Västerbysgraven kan
nämnas som exempel där det förutom ben av svin, säl
och fisk även identifierats ben av hare och räv (Janzon 1974:44). Vid ett närmare granskande av dessa
obearbetade ben från andra djur än säl, svin och fisk
framgår det dessutom att det även gällande dessa är
antingen nästintill hela kroppar eller också till synes
väl utvalda kroppsdelar som deponerats i gravarna.
Avseende potentiellt hela kroppar finns endast en
art förutom säl och fisk representerad och det är hunden. Delar av vad som bedömts som ett hundskelett
har påträffats dels ovanför kraniet i grav 1 i Hemmor, dels i grav 82 i Västerbjers (Janzon 1974:43f).
Avseende utvalda kroppsdelar förkommer som redan
nämnts käkar av fler djur än säl och svin, närmare
bestämt så har såväl käkar av hare som igelkottskäkar lagts ner i gravarna. Flera käkdelar av hare framkom som jag redan berört i Grausnegraven och käkar av igelkott har bl.a. hittats i grav 3 i Ire, i grav
24 i Västerbjers samt i flera av Ajvidegravarna, som
i grav 2, 21, 36 och 62 (Janzon 1974:43; Burenhult
2002:44, 63, 97, 103, 117). Inkluderas även lagren
tillkommer dessutom deponerade käkar av räv, häst,
nötkreatur, hund och lamm (Gejvall 1956; Ekman
1974; Hedemark m.fl. 2000).
Käkar är emellertid långt ifrån den enda kroppsdel som påträffats, utan även en lång rad andra delar
föreligger obearbetade som kotor, rörben, mellanfotsben och tänder. Det är alltså inte endast fiskkotor som hittats, utan också kotor från t.ex. tumlare.
I grav 5 i Västerbjers har ett halskotsfragment av
tumlare identifierats (Janzon 1974:43). Intressant
är också att det vid 2004 års utgrävningar i Ajvide
hittades en ryggkota från tumlare i det fyndförande
lagret, beskrivet som ett för platsen ovanligt fynd
(Norderäng 2006a:8). Det ben av delfin som hittats i lagret i Visby var även det en kota (Nihlén
1927:128). Vanligt är också att de kroppsdelar som
återfunnits använda som dräktapplikationer eller hängen också återfinns i gravarna i obearbetat
skick. Hit hör såväl rörben som mellanfotsben och
tänder. I grav 30 i Visby påträffades 12 rörben av
fågel (Janzon 1974:68). I grav 67 i Västerbjers har 19
mellanfotsben av hare identifierats. I Västerbysgraven har två fragment av hare framkommit, varav ett
hälbensfragment från en harunge (Janzon 1974:44).
I samlingen mellan de två individerna i grav 79 i Aj-
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vide påträffades fyra mellanfotsben av hund eller räv
(Norderäng 2007a:11). Även obearbetade djurtänder
och då särskilt hörntänder förekommer. I Västerbjers
har dylika identifierats i så många som 16 gravar,
där de som blivit osteologiskt bedömda visat sig
komma från förutom säl också räv och hund (Janzon
1974:85f). Att specifika kroppsdelar från särskilda
djur valts ut för att deponeras i gravarna är en bild
som återkommer gång på gång. Detta förstärks dessutom av en grav som nummer 43 i Västerbjers där
sju klor ska ha hittats, tillhörande antingen björn eller fågel (Bellander 1934; Janzon 1974:44). En bit av
älghorn har på liknande vis identifierats i grav 62 i
Ajvide (Burenhult 2002:116) och bland de fyra benfragment av får som hittats i grav 82 i Västerbjers
har ett identifierats som ett bäckenfragment från en
bagge (Janzon 1974:44).
Det är således inte bara delar av säl och svin som
öborna iklätt sig och det är inte heller bara utvalda
delar av säl och svin som lagts ner i gravarna intill de
döda. Istället finns en lång rad olika både tama och
vilda arter företrädda, vilka människorna tycks ha
haft ett minst lika nära förhållande till. Det som om
bara säl och svin studeras verkar spegla ett särskilt
förhållningssätt till just dessa arter, framträder om
bilden vidgas som ett förhållningssätt vilket gällde
djur oavsett art. Det särskilda sätt som sälar och svin
hanterats och deponerats på tycks alltså ha omfattat
alla djur öborna omgavs av och levde tillsammans
med. Djurbensmaterialet ger överlag en bild av att
andra djur var minst lika viktiga för öborna som säl
och svin och att alla djur oavsett art i stort hanterades och deponerades i enlighet med samma övergripande regler och föreställningar.
Medan vissa djur deponerades nästintill hela,
är det i andra fall enstaka alternativt ett större antal av utvalda kroppsdelar som lagts ner invid de
döda. Vissa kroppsdelar, som tänder, kranier och/
eller käkar verkar ha varit mer eller mindre viktiga
hos många olika djur. Andra delar, som benplattor,
kotor och mellanfotsben eller mer särpräglade företeelser som horn, klor och taggar, tycks däremot
ha varit centrala endast när det gällde ett eller ett
mindre antal arter. Dessa skillnader har dock vare
sig skiljt ut säl och svin från andra arter eller vilda
djur från tama. Att vissa typer av djur skulle ha varit
viktigare än andra dementeras dessutom än starkare
om också de djurben som hittats i lagren på de gropkeramiska platserna inkluderas och om även gestaltningar av djur tas med. Vissa arter förekommer förvisso i betydligt mindre utsträckning än andra såväl
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Figur 8.9. Föremål som tolkats som jaktredskap eller vapen, men frågan är om det inte egentligen rör sig om jordbruksredskap. Till vänster:
den s.k. sälklubban i grav 7 i Ajvide, Eksta sn. Ca 23 x 4 cm. Ritning av Sven Österholm, ur Burenhult 2002:79. Fotad av Göran Burenhult,
ur Burenhult 2002:77. Till höger: ett s.k. huggvapen av horn, ca 30 x 4 cm, hittat i grav 65 i Västerbjers, Gothem sn. Hornet har sannolikt
lagts ner i graven skaftat, gravfotot hämtat ur Stenberger m.fl. 1943:taf.3, fig. 9. Föremålsfoto ur Stenberger m.fl. 1943:taf. 25, fig. 48.

i lager som gravar, men detta skulle jag vilja tolka
som ett uttryck för realiteter (jfr Fornander 2011a).
Fisket och jakten på säl och svin bedrevs av allt att
döma i betydligt högre utsträckning än jakt, fångst
och slakt av andra vilda eller tama djur. Bara för att
säl, svin och fisk var vanligare och därför rikligare
representerade innebär inte det att andra djur var
mindre värdefulla, utan även de hade sin plats och
var viktiga djur i öbornas livs- och föreställningsvärld.
Med ovan angivna exempel anser jag mig ha
kunnat visa att alla djur oavsett art var en viktig
del i ritualiserade sammanhang. Frågan är emellertid om det gjordes en åtskillnad mellan produkter och praktiker? Frågan är om det kan ha varit så
att fastän alla djur och då såväl tama som vilda var
viktiga, så kanske det ändå var säl- och svinjakten
som människorna identifierade sig med som praktik? Var det i kontrast därtill så att jordbruket som
praktik helt saknade identitetsskapande betydelse?
Var jordbruket i motsats till jakten på säl och svin
något som tonades ned eller som det inte lämnades
utrymme för alls i ritualiserade sammanhang? För
att undersöka detta har jag valt att titta på de ting
som lagts ner invid de döda och som ofrånkomligen
bör ha associerats med praktiker av olika slag.
De föremål jag har valt att lyfta fram är redskap
och vapen av olika slag. För det första bekräftar dessa
tings närvaro i gravarna bilden av att svin- och säljakten var mycket viktiga praktiker. Föremål som är
ständigt återkommande i periodens gravar och som
återfinns i gravar runt om på hela ön är nämligen
harpuner samt olika typer av pil- och spjutspetsar.
Värt att lyfta fram är emellertid att både fiskekrokar

och ljuster är minst lika vanliga (se t.ex. Janzon 1974;
Englund 1982; Burenhult 2002), vilket ytterligare
förstärker bilden av fiskets starka betydelse vid sidan
av säl- och svinjakt inte bara ekonomiskt, utan också
rituellt och identitetsskapande. Fisket har också lämnat andra avtryck, som flöten av näver och sänken
av sten. Näver har påträffats i ett stort antal gravar
i Ajvide (Burenhult 2002) och gällande sänken har
bl.a. ett dylikt tillverkat av glimmerhaltig bergart
påträffats i grav 33 i Visby (Janzon 1974:332). Att
bedriva fiske samt även jakt på säl och svin bör onekligen ha varit centrala praktiker i öbornas liv, som
de kan ha samlats kring och sannolikt identifierade
sig med. Det som emellertid är viktigt att betona är
att fastän pil- och spjutspetsar i hög grad säkerligen
associerades med svinjakt, var detta troligen vapen
som användes även vid jakt på andra djur, som fågel,
räv och hare. Jakten på dessa djur bör således också
ha varit något som öborna identifierade sig med. Det
jag här vill lyfta fram i än högre grad är emellertid
att inte bara jakten, fisket och fångsten av vilda djur
var viktig, utan också praktiker av helt andra slag.
Faktum är att det finns anmärkningsvärt många föremål i gravarna som faktiskt kan associeras till såväl
tamdjurshållning som åkerbruk.
Att detta inte uppmärksammats i särskilt hög
grad tidigare verkar bero på att den förförståelse
som funnits kring gropkeramikernas livsstil påverkat tolkningarna ner till föremålsnivå, istället för
tvärtom. Detta gäller synen på såväl unika föremål,
som på vanligt förekommande ting. Ett exempel på
ett unikt ting är det atypiska stenföremål som hittats i grav 7 i Ajvide (fig. 8.9). Detta har tolkats
som en sälklubba och som säljägarens kanske främ-
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Figur 8.10. Jämförelsematerial gällande med jordbruk förknippade föremål. Till vänster: exempel på mellanneolitiska jordbruksredskap enligt
Stig Welinder, i form av jordhackor av sten och horn, en grävkäppstyngd samt flintspån. Ur Welinder 1998:139. Till höger: grävkäppar från
olika platser i USA, varav den i mitten har ett handtag av kryckhandtagstyp. På ett motsvarande sätt kan de mellanneolitiska, genomborrade
hornen ha använts, menade Noel Broadbent. Ur Broadbent 1978:84.

sta vapen (Burenhult 1997c:61, 2002:figure 27, 30).
Problemet med denna tolkning är dock att säljakten
var vanlig, medan detta ting är det enda i sitt slag
som hittats inom hela ön. Dylika tolkningar präglar
också vanligt förekommande ting, som yxor. Avseende yxor skiftar nämligen tolkningarna av föremålets betydelse med den kulturella kontext de hittats i. Medan yxor associerade med trattbägar- och
stridsyxekultur vanligen knutits till jordbruk och
tolkats i termer av en vilja att tämja det vilda, har
de i gropkeramiska gravar skildrats som personliga
redskap (se t.ex. Knutsson 1995). Yxor har givetvis
använts till en rad olika ändamål, men märkbart är
ändå hur anknytningen till jordbruk när det gäller gropkeramiska sammanhang helt saknas. Under
mellanneolitikum verkar det förvisso inte ha lagts
alls lika stor vikt vid yxan som symbol och som
transformativ kraft jämfört med tidigare (se kap.
7). Som ting bör den emellertid fortsättningsvis ha
associerats med bl.a. röjandet av mark för odling
och bete (se kap. 6; jfr Welinder 1998). Stig Welinder har även föreslagit att en del av de föremål
vilka definierats som stenyxor egentligen kan ha varit årderbillar, samt att det är troligt att en del av
dem använts som jordhackor (Welinder 1998:139f).
Yxor av såväl flinta som bergart hör dessutom till
den allra vanligaste typen av gravgods som hittats
i öns mellanneolitiska gravar (se t.ex. Janzon 1974;
Englund 1982; Burenhult 2002). Det är emellertid långt fler ting än enbart yxor som kan associeras med jordbruk, något som inte minst Welinder
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(1998) har uppmärksammat i hans arbete om det
tidiga jordbruket (t.ex. fig. 8.10). Han underströk
att spår efter jordbruk är sparsamma på gropkeramiska platser (Welinder 1998:139, 149, 183), men
förvånansvärt många av de ting han själv lyfte fram
som möjliga jordbruksredskap kommer från öns
gropkeramiska gravar. Genom att ändra perspektiv
och betrakta materialet nerifrån och upp istället för
uppifrån och ner är det därför möjligt att låta en
helt annan bild träda fram. En bild där inte bara
jakt och fiske verkar ha varit starkt identitetsskapande praktiker, utan också jordbruk.
För markberedning har Welinder lyft fram att
årder av trä kan ha använts och att inte bara oxar
utan också hästar kan ha använts som dragdjur
(Welinder 1998:137f, 174). I relation till detta är det
intressant att se att hästen verkar ha etablerats på
Gotland just under mellanneolitikum. Dessutom
menade han att jordhackor var ett viktigt alternativt
och kompletterande redskap. Särskilt som svedjandet verkar ha minskat kan hackornas betydelse ha
ökat, även om Welinder också menade att männi
skorna istället för att använda hackor kan ha dragit
nytta av svinens bökande. Som exempel på hackor
från mellanneolitikum presenterade han en bild på
en hacka av horn och en av sten (fig. 8.10). Hackan
av horn förefaller identisk med den som framkommit i grav 65 i Västerbjers och dessutom har en likadan hacka hittats i grav 36 på samma plats, samt
i grav 11 i Visby (Welinder 1998:139; jfr Stenberger m.fl. 1943:fig.38, 48; Janzon 1974:75, 302f) (fig.
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8.9 och 8.10). De föremål som av Mats P. Malmer
(1975) och av Janzon (1974) skildrats som huggvapen av horn är om Welinders resonemang följs alltså
att förstå som jordhackor, något som möjligen kan
gälla även de s.k. spetsföremål av horn som hittats
(Janzon 1974:75f). Malmer såg dem som ett substitut till båtyxor och framhöll att de saknade slitspår.
Mårten Stenberger hade emellertid noterat slitage på
de fynd som framkom i Västerbjers (Stenberger m.fl.
1943). Huruvida det förekommer spår av slitage på
dem eller ej har däremot Noel Broadbent framhållit som mindre väsentligt, då han menade att deras funktion som hacka var sekundär. Istället ville
han se dem som handtag till grävkäppar och även
han uppfattade därmed föremålen som viktiga jordbruksredskap (Broadbent 1978). Intressant är också
att det föremål Welinder skildrat som en jordhacka
av sten starkt påminner om det vittrade, långsmala
och atypiska stenföremålet i grav 7 i Ajvide, med
undantag av att det saknar skafthål (fig. 8.9 och
8.10). Att föremålet i grav 7 är spetsigt i båda ändar
gör det i alla fall troligare att det använts som hacka
alternativt som grävkäppstyngd, än som klubba.
Andra föremål som Welinder kopplat till åkerbruk
är flintspån, vilka han menar kan ha använts som eggar i skäror (Welinder 1998:139, 144f). Flintspån är
också ett vanligt gravgods på ön. Ett stort flintspån
har t.ex. hittats nedlagt tätt intill och vid sidan av

ett 5-6 år gammalt barn i grav 40 i Ajvide (Burenhult 1997c:69f) (fig. 8.11). Värt att nämna i relation
till detta är att löpare är kända från just mellanneolitiska kontexter. Två runda stenar har påträffats i
grav 30 i Visby, vilka kan ha använts som löpare (fig.
8.11). Detta styrks av att två liknande föremål, definierade som löpare och presenterade som belägg för
ett småskaligt jordbruk, hittats i lagret vid Hemmor (Janzon 1974:322; Hedemark m.fl. 2000:15).
Även föremål associerade till boskapsskötsel
lyftes fram av Welinder. Han antydde att lockpipor, som är kända fr.o.m. mellanneolitikum t.o.m.
bronsålder, kan ha använts vid vallning av boskap
(Welinder 1998:149). Dylika är också välkända från
Gotlands mellanneolitiska gravar, tillverkade av fågelben och traditionellt tolkade som använda vid
fågeljakt (Burenhult 1997d:20; Welinder 1998:149;
se också Janzon 1974:74). Ett större antal pipor eller flöjter har påträffats i grav 62 i Ajvide (Burenhult 2002:42, 116f) (fig. 8.11). Kanske var även de
likartade rörbenspärlorna inte bara associerade till
fåglar och fågeljakt, utan också till boskapsskötsel.
Det är också möjligt att hundar varit behjälpliga vid
vallningen. Det har nämligen föreslagits att hunden introducerades som just vallhund (Lindqvist &
Possnert 1997:44; se också A.-C. Andersson 2015).
Intressant i relation till detta är att hunden verkar ha
blivit vanligare under mellanneolitikum. När sedan

Figur 8.11. Föremål som bl.a. kan ha associerats till jordbruk. Från vänster till höger: ett långt flintspån, 15,5 x 3,7 cm, som lagts ner invid
ett 5-6 år gammalt barn i grav 40 i Ajvide, Eksta sn. Foto Inger Österholm, ur Burenhult 2002:140. S.k. flöjter eller lockpipor, 6-9,7 x 0,71,4 cm, från grav 62 i Ajvide, Eksta sn, tecknade av Sven Österholm, ur Burenhult 2002:167. Två runda stenar, 4,9 resp. 2,8 cm stora, från
grav 30 i Visby vilka troligen använts som löpare, ur Janzon 1974:325. Nålbindningsnål, 14,5 x 0,8 x 0,3 cm, hittad i en samling tillsammans med en stenyxa, tre benspetsar, en bearbetad svinbete, ett flintspån, flintavslag samt en rörbenspärla i en grav i Fridtorp, Västerhejde
sn. Foto G. Gådefors, ur Englund 1978:8.
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boskapen skulle slaktas är det möjligt att ett skärande verktyg som flintspån kan ha använts, varför
detta ting även kan ha varit associerat till boskapsskötseln. Tamdjuren hölls emellertid sannolikt inte
bara för deras kött, utan också för t.ex. skinnet och
även möjligen för ull, hår och tagel. Intressant i relation till detta är diskussionen om att inte bara benprylar och skrapor av ben och sten för skinnarbeten
fanns under perioden, utan även eventuella nålbindningsnålar (Welinder 1998:155; A.-C. Andersson
2015). För Gotlands del var detta något som påtalades redan av Stig Englund. I en grav i Fridtorp påträffades nämligen en platt bennål med ett stort öga
i ena änden (fig. 8.11), vilken Englund tolkade som
en nålbindningsnål. Nålbindning är en textilteknik
till vilken ullgarn, men också t.ex. tagel, kosvanshår
och gethår kan ha använts (Englund 1978). Förekomsten av textilavtryck i öns gropkeramik är något
som är värt att nämna i detta sammanhang, även om
de föreslagits representera textildekorationer gjorda
på skinn (se t.ex. Janzon 1974:107; Hulthén 1997).
Jag skulle sammanfattningsvis vilja säga baserat
på dessa helt eller delvis med jordbruket associerade
redskap i gravarna att de människor som levde på
Gotland under mellanneolitikum, och som tillhörde
vad vi har valt att benämna den gropkeramiska kulturen, identifierade sig själva även som jordbrukare.
Viktigt är att även om jordbrukets praktiker inte
lyftes fram mer än andra, så var de inte heller något
som doldes eller tonades ned. Jordbruket hade av allt
att döma en given plats i de dåtida människornas liv
såväl i vardagliga som mer rituella sammanhang.
Även om existensen av både åkerbruk och boskapsskötsel lyfts fram redan tidigare har det funnits ett starkt motstånd mot att sätta detta i samband med det gropkeramiska. Utifrån de dåtida
människornas perspektiv verkar det dock inte ha
funnits någon som helst motsättning mellan jordbrukets praktiker och produkter och det som vanligen brukar definieras som gropkeramiskt. Det är
nämligen inte bara så att tama och vilda djur förekommer tillsammans, utan detta gäller också redskap och vapen använda för jakt, fiske och jordbruk.
I grav 30 i Visby, från vilken två möjliga löpare tillvaratagits och även ben från nötkreatur, hade en av
de begravda personerna fått två kraftiga harpuner
med sig i graven (Janzon 1974:322). Ett annat exempel är grav 36 i Västerbjers som förutom en potentiell hacka av horn även innehöll både harpuner
och ett ljuster (Stenberger 1943:fig.38). Detta gäller
även om isotopanalyser tas med, om det nu stämmer
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att periodens mer terrestra värden bör förknippas
med jordbruk. Hur som helst märks att de individer
som uppvisat mer terrestra värden, även de begravts
med föremål associerade med säljakt och fiske, samt
att även personer med mer marina värden begravts
med jordbruksrelaterade ting. De mer spridda δ13Cvärden som dyker upp i öns material i sent mellanneolitikum speglar möjligen att skillnaden mellan
olika individers liv ökade, men detta verkar inte ha
påverkat deras övergripande syn på sig själva eller
andra. Personen i grav 73 i Ajvide som uppvisade en
mer terrestrisk δ13C-halt på -18,2 ‰ hade begravts
tillsammans med bl.a. en fiskekrok (Norderäng
2002, 2008b). Som jämförelse kan nämnas att den
person som begravts med en potentiell hacka i grav
65 i Västerbjers hade en δ13C-halt på -14,2 ‰, vilket
ligger i linje med de andra på gravfältet (Eriksson
2003:8, table 2).
Utifrån öbornas eget perspektiv, av deras handlingsmönster att döma, verkar det alltså inte ha funnits någon som helst motsättning mellan jordbruk
och andra försörjningsrelaterade praktiker. Jordbruket var inget som gick stick i stäv med vare sig säleller svinjakt. Öborna verkar inte ha kontrasterat
dessa olika praktiker mot varandra, utan istället sett
dem som kompletterande verksamheter. Att vara
en del av den gropkeramiska kulturen på Gotland
under mellanneolitikum innebar på en övergripande
nivå att identifiera sig med produkter och praktiker
från såväl fiske och jakt som jordbruk. Jordbruket
liksom fisket och jakten på säl, svin och flera andra
arter var samtliga lika självklara delar av öbornas
syn på sig själva hela mellanneolitikum igenom.

Ingen plats var den andra lik
Att människorna under mellanneolitikum på Gotland på ett övergripande plan skulle ha identifierat
sig med några särskilda, utvalda djurarter och jakten på dessa, i motsats till andra djur och praktiker,
verkar inte stämma. Frågan är emellertid om det
kan vara så att människorna ändå hade olika förhållningssätt till skilda djur, men på en annan nivå?
En aspekt som det för Gotlands del lagts stor vikt
vid genom åren är det faktum att djurbensmaterialet
inom öns gropkeramiska lokaler skiljer sig kraftigt
åt. Som Ekman (1974:213) en gång uttryckte det är
ingen plats egentligen den andra lik. Vilka djur som
förekommer i störst mängd varierar avsevärt från lokal till lokal. Framför allt är det andelen av de tre
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Figur 8.12. Ingen plats är den andra lik. Skillnaderna i det tillvaratagna och osteologiskt bedömda djurbensmaterialet är stora. Här är antalet
identifierade ben av de vanligast förekommande djuren, nämligen fisk, svin och säl, från ett urval gropkeramiska platser som exempel. Uppgifterna är hämtade från Lindqvist & Possnert 1997.

vanligaste djuren, d.v.s. säl, svin och fisk, som varierar kraftigt. Som redan nämnts är precis som under
tidigneolitikum inte längre sälen i majoritet inom
alla kända lokaler. Medan sälbenen var i majoritet
på ungefär hälften av de idag kända tidigneolitiska
lokalerna, är det däremot få av öns mellanneolitiska
lokaler som domineras av säl. Det är inte så att sälen
är sällsynt, ofta har kring 400 sälben eller fler identifierats, men vanligen är det antingen svin eller fisk
som förekommer i ännu större mängder. Även om
antalet identifierade djurben från olika lokaler självfallet inte är fullt ut jämförbara med varandra p.g.a.
källkritiska faktorer gällande undersökningarnas
omfattning, metodik, bevaringsförhållanden, urval
av analyserat osteologiskt material o.s.v., ger de ändå
en fingervisning om de mycket stora variationer som
finns (fig. 8.12).
Fiskben är den typ av ben som är vanligast i
djurbensmaterialen från Gumbalde, Hemmor, Ire
och Ajvide. Knappt 6 000 fiskben har identifierats
i Gumbalde, fler än 6 000 fiskben har tillvaratagits
i Hemmor och knappt 10 000 respektive mer än
14 000 ben är kända från Ajvide respektive Ire. På
andra platser är det istället svinben som är vanligast.

Detta gäller såväl Gullrum som Visby och Väster
bjers. I Gullrum har 1 796 svinben identifierats och
i Västerbjers respektive Visby är antalet svinben 1
262 respektive 1 253 stycken. I kontrast därtill är
det bara på en plats som ben av säl är rikligast förekommande, nämligen i Stora Förvar. I parcell G7-5
har 4 440 sälben identifierats.
Tas även de djurben som inte är de vanligaste
med framträder ännu större skillnader. Där fiskbenen är vanligast är ibland svinben jämförelsevis fåtaliga som i Ire (402) och Gumbalde (345).
Däremot skiljer sig dessa två platser med stora
mängder fisk och få svinben åt avseende sälbenen. Sälben är nämligen rikligt förekommande
i Ire (5 744), medan de däremot är lika fåtaliga
som svinbenen i Gumbalde (279). På andra platser
med en stor mängd fiskben är även svinben vanliga, som i Hemmor (5 082) och Ajvide (1 881).
Dessa två platser med rikliga mängder både fisk
och svin skiljer sig däremot avseende sälbenen. Sälben är nästintill lika vanliga som svinben i Ajvide
(1 534), men däremot betydligt mer sällsynta i
Hemmor (460). För att övergå till de platser där
istället svinbenen dominerar materialet som hel-
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Figur 8.13. Detaljbilder som visar ett urval gropkeramiska platsers
läge i landskapet. Läget nära/direkt invid havet antingen längst in
i vikar eller ute på uddar är för många av lokalerna gemensamma
drag. Grundkartan bygger på dels topografiska kartan, dels
Mobergs karta över kulturlandskapet kring år 1700 (Moberg 1938).
Den streckade linjen motsvarar dagens kustlinje. Heldragna linjer
visar höjdkurvor från 10 m.ö.h. och uppåt med 5 m ekvidistans.
Ytor med dragna linjer motsvarar befintliga sjöar respektive myrmarker, medan streckade ytor motsvarar numera utdikade sjöar,
myrar och andra våtmarker.

het, har vanligen betydligt mindre fiskben hittats. Ibland är antalet fiskben närmast försumbara
som i Visby och i Västerbjers. I Västerbjers har
endast elva fragment identifierats i lagren. Något
fler är däremot fiskbenen i Gullrum (468), där de
är nästan lika många som sälbenen (553). Mängden sälben är i sin tur det som skiljer Visby från
Västerbjers, där relativt rikligt med sälben hittats i
Visby (719) medan mängden är betydligt mindre i
Västerbjers (189). I Stora Förvar, den enda plats där
sälbenen dominerar, är istället mängden svin- och
fiskben relativt likartad (680 respektive 500).
Ofta är det således tusentals ben av ett eller ett
par djur som står emot hundratals och ibland tiotals
ben av ett eller ett par andra djur, med mycket stora
skillnader lokalerna emellan som följd. För att sammanfattningsvis tydliggöra de markanta skillnader
som finns kan några lokaler ställas mot varandra. I
Ire har mer än 14 000 fiskben, närmare 6 000 sälben
och endast ca 400 svinben identifierats. I Västerbjers
har 1 262 svinben, 189 sälben och endast 11 fiskben
tillvaratagits. Ett annat exempel är Hemmor där
mer än 6 000 fiskben, ca 5 000 svinben och endast
460 sälben hittats.
Vid en än mer detaljerad studie kan dessutom ytterligare skillnader urskiljas de olika platserna emellan. Avseende fisken är t.ex. sill och torsk ungefär
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lika vanligt förekommande i Ire, medan däremot sillen är dubbelt så vanlig som torsk i Ajvide (Ekman
1974; Olson 2008:25). I kontrast därtill kan nämnas
att torskbenen är i klar dominans i både Hemmor
och Gullrum (Ekman 1974). Även avseende sälen
kan skillnader iakttas, där grönlandssäl är vanligast
i Ajvide, Hemmor, Visby och Ire, medan vikaresäl
och gråsäl är vanligare än grönlandssäl i Västerbjers
samtidigt som vikaresäl är vanligast i Hau (Storå
2001:26). Andra djurarter förutom säl, svin och fisk
förekommer i regel i mindre mängder, men ibland
har större mängder av någon art påträffats på en
viss plats. Hundben är t.ex. rikligt förekommande
i Ire, där de 452 fragment som bestämts t.o.m. gör
att hundbenen är fler än svinbenen på platsen. Här
är också hare (89) och tumlare (15) förhållandevis
vanliga. Även i Västerbjers är hundben jämförelsevis
vanliga (117) och dessutom är detta den lokal där
flest hästben (12) identifierats. Både ben av hund och
häst är alltså fler än fiskbenen på platsen. Ben av
räv förekommer i högst antal i Gullrum (98) och
Hemmor (202). Fågelben är i sin tur allra vanligast
i Ajvide (79) och Stora Förvar (715). Avseende boskapsbenen är slutligen nötkreatur vanligast i Visby
(101), medan får/get hittats i störst mängd i Stora
Förvar (239) (Lindqvist & Possnert 1997).
Djurbensmaterialet skiljer sig alltså kraftigt från
plats till plats och detta var något som tidigt uppmärksammades och som diskuterats allt sedan dess.
Fiskbenens skiftande frekvens olika lokaler emellan
var det som allra tidigast fördes upp till diskussion, bl.a. av Hedell kring sekelskiftet 1900 (Hedell
1903). Bilden förtydligades sedan genom Ekmans
arbete från 1974 och sedan dess har flera tolkningsförslag lyfts fram. Ekman påtalade att skillnaderna
avseende fiskbenen torde bero på variationer i bevarings- och undersökningsförhållanden. Skillnaderna
i förekomsten av svin och säl tolkade han däremot
som ett uttryck för att det skulle ha funnits dels inlandslokaler med svin som främsta försörjningskälla, dels kustplatser där säljakten var lika viktig eller
viktigare. Baserat på detta menade han att Hemmor
och Västerbjers fungerat som inlandslokaler, medan
Visby, Ire och Gullrum var kustlokaler. Han menade också att Ires avvikande karaktär, med en dominans av säl över svin, kunde ha sin orsak i att platsen var den enda som inte använts under sommaren
(Ekman 1974:214). Janzon invände dock emot att
skillnaden i mängden säl- respektive svinben skulle
ha med försörjningen att göra och framhöll istället
att skillnaden hade sin förklaring i var djuren hade
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slaktats, om de i sin helhet hade tagits med hem
eller om de hade slaktats direkt på jaktplatsen. Här
hänvisade hon till en form av närhetsprincip i termer
av att om jakten skett nära hemmet hade hela djuret
tagits med. Följden skulle ha blivit att mer sälben
fördes till kustlokaler och mer svinben till inlandslokaler (Janzon 1974:126).
Den redovisning över kroppsdelar som Ekman
(1974) gjort av Irematerialet motsäger dock Janzons
resonemang i och med att den visar att både säl och
svin hör till de djur från vilka de flesta olika delar
av kroppen finns representerade. Djuren verkar således i sin helhet ha hanterats och deponerats inom
lokalen och någon skillnad djuren emellan kan inte
urskiljas. Även Ekmans tolkning har emellertid sina
problem. Janzon menade t.ex. att Ire visst hade nyttjats under sommaren (Janzon 1974:126). Dessutom
går det inte att skilja lokalerna åt i termer av inlands- och kustplatser om hänsyn tas till deras läge
i landskapet (fig. 8.13). Västerbjers ligger förvisso i
det innersta av en långsmal havsvik, men också Ire
låg längst in i en vik. Avseende Gullrum och Hemmor återfinns dessutom dessa i exakt likadant läge
i landskapet, närmare bestämt ungefär på mitten av
varsin i havet utstickande långsmal udde.
Att rakt av exkludera fiskbenen från denna diskussion ser jag också som problematiskt. Bevaringsförhållandena har bevisligen varit goda inom alla
idag kända lokaler, men att markmaterialet varierar kan förstås ha haft betydelse. I Västerbjers ska
marken t.ex. ha varit starkt stenbemängd (jfr Janzon
1974:43f), men samtidigt har ändå fiskben påträffats
i både lager och gravar om än i begränsad mängd.
Lagret i Hau ska dessutom ha haft en liknande karaktär med en riklig inblandning av klapper och där
ska mängder med både däggdjurs- och fiskben ha
påträffats (Swanström 1992; Österholm 1992). Detta kan inte heller förklara den begränsade mängden
fiskben i de sandiga lagren i Visby. På denna plats
vittnar dessutom det äldre fyndet av sammansintrade kakor av idben om att bevaringsförhållandena
för fisk är goda (se Lindström 1886). Att sill p.g.a.
sin högre fetthalt inte skulle ha bevarats motsägs
i sin tur av de ibland rikliga fynd av just sill som
identifierats, t.ex. i Ire (Ekman 1974). Inte heller
skillnader i utgrävningsmetod kan fullt ut förklara
skillnaderna. Ekman lyfte fram att Ire undersökts
minutiöst och att framför allt små sillkotor kan vara
lätta att missa. Carina Olson har dessutom poängterat att det för att upptäcka kotor och kraniefragment av fiskar kortare än ca 30 cm krävs att jorden

sållas med 2 mm stora maskor eller mindre (Olson
2008:94). Även de undersökningar som skedde tidigt tycks dock ha genomförts med stor noggrannhet. I Västerbjers grävdes de förhållandevis begränsade ytor där orörda kulturlager kunde iakttas inom
ramen för m2-rutor. Dessa rutor grävdes enligt uppgift med kniv, varefter jorden sållades. Detsamma
gäller undersökningarna i Visby på 1920-talet, då
lagren grävdes med kniv eller spade och därefter sållades jorden i två såll, ett grövre och ett finare, och
dessutom togs jordprover (Janzon 1974:5). Intressant är också metodiken i Gullrum och Hemmor
där torsken är så dominerande. I Hemmor ska lagren
nämligen ha grävts med kniv för att sedan sållas i
1 mm såll (Wennersten 1907a). I Gullrum grävdes
lagren också med kniv och år 1900 skedde dessutom
en utgrävning då såll med 1 mm stora maskor nyttjades. Ändå hittades vid sistnämnda undersökning
förutom torsk endast fyra kotor av gädda (Hedell
1903). Även om det tillvaratagna fiskbensmaterialet
av olika skäl säkerligen inte fullt ut motsvarar den
mängd fiskben som en gång deponerades, kan ändå
inte vare sig skilda markförhållanden eller olika metodik fullt ut förklara de markanta skillnader som
finns mellan olika platser. Av den anledningen bör
även de skillnader som finns avseende fiskbensmaterialet inkluderas i diskussioner kring variationen
platserna emellan. Den sparsamma förekomsten av
fisk i Visby och Västerbjers och avsaknaden av sill i
Gullrum och Hemmor torde således visa på mellanneolitiska realiteter i någon form.
Trots detta har dock fiskbenen exkluderats även
i senare diskussioner kring skillnaderna i djurbensmaterialet de gropkeramiska platserna emellan, även
om andra tolkningar förts fram. Utifrån en gruppering av svin, säl, husdjur och övriga vilda däggdjur
har det föreslagits att variationen platserna emellan
skulle kunna vara ett uttryck för identitet. Tre större grupperingar av människor, tre klaner, ansågs ha
kunnat existera inom vilka människorna hade olika
förhållningssätt till djuren, något som i sin tur tolkades i totemistiska termer. De olika klanerna föreslogs ha haft skilda totemdjur, vilka varit förbjudna
att ätas, något som skulle förklara skillnaderna i
materialen. I öst (Västerbjers, Hemmor) noterades
en inriktning mot svin-husdjur, varför säl föreslogs
vara totemdjur. I väst (Visby, Gullrum) fanns mer
vilt, men en jämnare fördelning mellan säl och svin
sågs som belägg för att inget av dessa djur varit deras
totem. Slutligen lyftes norr (Ire) fram som den med
mest vilt, där svinet föreslogs ha varit totem (Wallin
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& Martinsson-Wallin 1992). Inkluderas materialet
även från andra lokaler stämmer emellertid inte denna indelning. Flest boskapsben är t.ex. kända från
Stora Förvar och Visby i väst, medan fördelningen
mellan svin och säl är jämn i Gumbalde i öst. Dessutom ger de isotopanalyser som utförts sedan dess
inget stöd för att ön skulle ha varit indelad i tre delar som skiljde sig från varandra dietmässigt (t.ex.
Lidén 1995; Lindqvist & Possnert 1997; Eriksson
2003; Norderäng 2008b). En liknande idé har också
presenterats, men då utifrån ekologiska skillnader. I
linje med detta har förutsättningarna för en svinekonomi lyfts fram som mer fördelaktiga på sydligaste
Gotland p.g.a. mildare vintrar, medan förutsättningarna för en sälekonomi ska ha varit bättre inom
nordligaste Gotland p.g.a. hårdare vintrar (Lindqvist
& Possnert 1997:34). Även detta stämmer emellertid
dåligt. Den enda plats där sälbenen är i majoritet,
nämligen Stora Förvar och även Ajvide där sälben
är rikligt förekommande ligger t.ex. längre söderut
än vissa av de platser där svinben dominerar materialet, som Visby och Västerbjers. Att det på detta
sätt skulle finnas en skillnad mellan norr och söder
är inte heller något som isotopanalyserna stöder (se
kap. 6). Den bild som istället framträder är att det
är svårt att göra några gruppindelningar där söder
skiljs från norr och/eller öster från väster. Istället
är den bild som växer fram just den som Ekman
framhöll, nämligen att ingen plats är den andra lik.
Stora skillnader finns dessutom mellan mycket närbelägna lokaler, som i fallet med t.ex. Hemmor och
Gumbalde.
Trots att ingen plats var den andra lik har kritik framförts mot att ställa de enskilda lokalernas
djurbensmaterial mot varandra (Lindqvist & Possnert 1997). Det har påpekats att det behövs en
medvetenhet om att de material som tillvaratagits
i de flesta fall härrör från mycket begränsade delar av lokalerna. Lindqvist och Possnert som framförde denna källkritiska ståndpunkt menade själva
att djurbensmaterialet från lokalerna p.g.a. detta är
från delvis olika tider och därmed ojämförbara. Att
materialet skiljer sig från plats till plats menade de
hade sin orsak i kronologiska förändringar i ekonomin, förändringar som skulle ha skett över hela ön
under loppet av mellanneolitikum. När sedan olika
tidsavsnitt grävts ut på skilda platser har detta resulterat i skenbart platsbundna skillnader. Att föra
olika lokaler till skilda delar av mellanneolitikum
var också något som gjordes redan tidigt, bl.a. av
Nihlén (1927). Det material och de dateringar som
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ackumulerats allt sedan dess har emellertid snarare
kommit att motsäga, än styrka denna idé.
Hemmor är en plats som utifrån fyndmaterialet,
främst keramiken, placerats i MN A eller skiftet
MN A/MN B (Lindqvist & Possnert 1997; Storå
2001). På senare tid har emellertid ett skelett från
lokalen daterats till 3235+/-131 f.Kr., samtidigt som
kol, hasselnötsskal och en matskorpa från en skärva
gropkeramik gett dateringar till 2518+/-245 f.Kr.
(3990+/-165 BP), 2349+/-101 f.Kr. (3880+/-40 BP)
respektive 2289+/-138 f.Kr. (3830+/-95 BP) (Samuelsson & Ytterberg 2002:30). Den sammantagna bild
som fyndmaterialet och dateringarna ger, är således
att Hemmor varit i bruk under hela mellanneolitikum. Intrycket från Västerbjers är detsamma. Utifrån fyndmaterialet har lokalen vanligen placerats i
MN B (se t.ex. Janzon 1974; Lindqvist & Possnert
1997; Storå 2001), men avvikande keramik av äldre
karaktär har också uppmärksammats (Leijonhufvud
1989). Dessutom har en del av senare tiders dateringar av människoben från ett urval av gravarna
fallit i MN A (Eriksson 2003:20). Avseende Ire och
Visby kan nämnas att Jan Storå (2001) placerat dessa
lokaler i MN A, men både förekomsten av yttäckande kärldekor i form av bl.a. textilornering respektive
prickar och även ting associerade med stridsyxekulturen, som bl.a. både en lårbensformad slipsten och
en jylländsk båtyxa från Visby, talar för att de även
var i bruk under MN B (t.ex. Nihlén 1927; Janzon
1974). Generellt skulle jag således tro att de tjocka
lager som återfinns på många av de gropkeramiska
platserna har genererats under lång tid och även om
små ytor grävts ut har troligtvis långa tidssvep fångats in. Denna bild förstärks än mer om olika platser
ställs mot varandra. Ett hasselnötsskal som påträffats i fiskbenslagret i Hemmor har t.ex. daterats till
tiden kring 2600 f.Kr. (Wallin & Martinsson-Wallin 1996:14). Detta kan jämföras med att ett svinben från Västerbjers, där fiskben nästan helt saknas,
har daterats till samma tid, kring 2600 f.Kr. (Eriksson 2003:8). I parcell G i Stora Förvar kan det dessutom noteras att fastän svinbenen ökade över tid,
så fortsatte sälbenen att hela tiden vara i majoritet.
Vid ungefär samma tidpunkt torde människorna således ha deponerat rikligt med fisk i Hemmor, svin
i Västerbjers och rikligt med säl i Stora Förvar.
Trots detta anser jag att Lindqvists och Possnerts
ifrågasättande av materialets representativitet för
platserna som helhet kan vara en nyckelfråga. Att
förhållandevis begränsade ytor undersökts inom de
flesta av öns lokaler öppnar upp för en potentiell fel-
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källa, men inte primärt avseende kronologiska skillnader utan avseende rumsliga. En aspekt som skiljer
materialet från öns gropkeramiska platser från andra
lokaler på ön, såväl äldre som samtida, är de markanta skillnader inom dem avseende var och hur
olika djur hanterades och deponerades. Här utgör
Ajvidematerialet en viktig källa i och med att det på
denna plats har klargjorts att skillnader föreligger
såväl horisontellt som vertikalt. Vertikalt handlar
det om hur fiskbenslager övergår i lager dominerade
av däggdjur och hur lager med en dominans av säl
övergår i lager med en dominans av svin (t.ex. Lindqvist & Possnert 1997:32). Horisontellt handlar det
om att det inom lokalen identifierats dels en yta dominerad av svinben, dels en av sältran impregnerad
yta bemängd med sälben (t.ex. Österholm 1997a,
1997b). Det verkar således som att människorna
inom dessa lokaler primärt hanterade och deponerade olika djur inom skilda ytor. Detta verkar också av
de stratigrafiska skillnaderna att döma ha varit något som förändrades radikalt en eller några få gånger
under århundradenas lopp. Kanske anpassades platsernas struktur avseende var olika arter deponerades efter den föränderliga strandlinjen eller p.g.a.
andra omständigheter. Som jag redan nämnt verkar
öborna ha hållit fast vid den tidigneolitiska praktiken att primärt deponera fiskben i nära anslutning
till havet (se kap. 6). I Västerbjers som ligger högst
uppe på krönet och i sluttningarna av en höjd, en
grusås, på nivåer främst kring 14-15 m.ö.h. saknas
fiskben nästan helt (Stenberger m.fl. 1943; Ekman
1974). Nivån kan jämföras med den i norr vid Lärbrosundet liggande platsen Rangvide där fynd påträffats ner till en nivå av 12,5 m.ö.h. (Schierbeck
2000) och den söder om Västerbjers belägna platsen
Gumbalde som genom att i sin helhet ligga under
tiometerskurvan är öns lägst belägna gropkeramiska
plats (Österholm 1989:149). Gumbalde är också den
hittills enda kända lokalen där fiskbenen dominerar
markant över både säl och svin, som istället förekommer i begränsade mängder (Lindqvist & Possnert 1997). På liknande sätt märks i Ajvide hur det
inom område D övre först deponerades fisk då ytan
låg nära havet, medan det efter den fjärde litorinatransgressionen då havet kom att dra sig längre bort
främst deponerades säl och svin inom ytan (Lindqvist & Possnert 1997:32; Olson 2008). Praktiken
att deponera fiskben i nära relation till havet verkar
ha levt vidare och dessutom verkar idén att deponera
en viss typ av djur inom ett visst rum ha vidareutvecklats under mellanneolitikum till att omfatta fler

och kanske t.o.m. alla olika typer av djur. Även olika
arter av t.ex. fisk och säl förefaller ha ingått i denna
rumsliga struktur.
Påståendet att gropkeramiska platser, till skillnad från trattbägarlokaler, skulle sakna en rumslig
struktur är något jag inte alls håller med om (se t.ex.
Darmark 2005). Istället ser jag just den rumsliga
strukturen inom de gropkeramiska platserna som
den troliga orsaken till de variationer som finns i
djurbensmaterialet. Att begränsade ytor i de flesta
fall undersökts är här av central betydelse. Djurarter som saknas eller är i minoritet på en plats kan
mycket väl ha deponerats på ytor som ännu inte undersökts. Jag skulle inte bli förvånad om boskapsben
framkom i Gullrum om nya utgrävningar skulle göras på platsen och om nya schakt skulle tas upp i Ire
kanske ytor dominerade av svinben skulle dyka upp.
Detta är förstås högst hypotetiskt, men det illustrerar hur jag ser på de skillnader som föreligger mellan
olika platser. På motsvarande sätt går det att tänka
sig att om en begränsad yta skulle ha tagits upp i
Ajvide så skulle den beroende på läget ha kunnat
domineras av säl eller svin och om de översta lagren
skulle ha schaktats bort eller förstörts skulle istället
materialet ha dominerats av fisk. Sistnämnda aspekt
är också i allra högsta grad relevant när det kommer
till Västerbjers. Platsens enligt uppgift omrörda lager forslades bort utan att undersökas, till skillnad
från de flesta andra lokaler på ön, något som ibland
t.o.m. verkar ha gjorts i samband med den snabbt
framskridande grustagningen innan arkeologerna
anlänt under respektive säsong. På sin höjd verkar
enstaka lösfynd ha samlats in, men det verkar främst
ha varit först efter det att omrörda lager grävts bort
som påträffade lösfynd i det underliggande gruset
mellan platsens anläggningar plockades upp. Endast
inom begränsade ytor fanns fickor med bevarat lager
som blev föremål för mer systematiska undersökningar och det är från dessa ytor som huvuddelen
av det tillvaratagna djurbensmaterialet från platsen
kommer (t.ex. Floderus 1933; Bellander 1934; Janzon 1974). Ingen känd lokal kan således sägas vara
totalundersökt, utom möjligen Stora Förvar. Här är
det emellertid endast en liten del av det tillvaratagna materialet som blivit osteologiskt bedömt (Lindqvist & Possnert 1997, 1999). Skillnader över tid har
noterats, men det är inte omöjligt att även rumsliga
skillnader föreligger.
Att djuren skulle ha haft en identitetsskapande
betydelse på gruppnivå inom ön i termer av att ett
särskilt djur sågs som viktigare än andra ser jag
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sammanfattningsvis inga belägg för i materialet.
Inte heller verkar människorna av isotopanalyserna
att döma ha livnärt sig på olika sätt inom skilda
delar av ön eller inom olika platser. Det är inte så
att isotopresultaten visar på att alla analyserade personer inom en plats eller en trakt varit mer marina
eller mer terrestriska än alla inom en annan lokal
eller trakt (se kap. 6). En motsvarighet till de försörjningsmässiga och identitetsskapande skillnader
mellan olika trakter inom ön som kunde anas i det
tidigneolitiska materialet saknas helt i det mellanneolitiska. Till skillnad från dessa tidigneolitiska
trakter urskiljer sig under mellanneolitikum en annan nivå genom de stundtals tätt liggande gropkeramiska platserna. Att dessa lokaler i sig var platser
som människorna starkt identifierade sig med på
gruppnivå håller jag för högst sannolikt, men att
denna identitet skulle ha byggt på att de identifierade sig med skilda djur inom olika lokaler verkar
däremot inte stämma. Det identitetsskapande låg
sannolikt snarare i de praktiker och den praxis som
präglade varje enskild plats avseende t.ex. hur och
var specifika djur skulle hanteras och deponeras.
Genom att återkommande delta i praktikerna på
dessa platser torde varje individ ha lärt sig den egna
gruppens ordning och regler gällande hur och var
olika material och företeelser skulle hanteras och deponeras. Denna kunskap blev sannolikt till inlärda
förkroppsligade handlingsmönster och därmed kan
de olika sätt som människorna inom skilda platser
hanterade t.ex. djurben ha blivit en viktig del av deras gruppidentitet (jfr Bourdieu 1977). En skillnad
i synen på djuren i sig i termer av identitet verkar
emellertid inte ha funnits. Att människorna skulle
ha knutit an till ett specifikt djur framför andra är
något som kan urskiljas lika lite på gruppnivå som
på en övergripande gropkeramisk nivå. En identitetsskapande nivå återstår emellertid att studera mer
ingående, nämligen individens.

Individuella attribut
Precis som avseende ting finns det en nivå i öns
mellanneolitiska material där djurben verkligen
verkar ha använts för att uttrycka identitet och det
är den individuella. Kontrasten är stor om denna
nivå uppmärksammas och ställs i relation till det
tidigneolitiska materialet från t.ex. Fågelbacken i
Västmanland. I Fågelbacken är det i de gropar där
människoben hittats tänder av en och samma art,
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älg eller nötkreatur, som identifierats. Dessa tänder
har tolkats som potentiella ornament vilka de döda
burit innan deras kroppar brändes och som därför
följt med såväl i elden som i de efterföljande nedläggelserna (se t.ex. Hallgren 2008; kap. 5). Om tolkningen är riktig verkar hela den grupp vars döda
begravdes på platsen ha haft en nära relation till en
och samma typ av djur. Situationen på Gotland under mellanneolitikum är en helt annan. Vilka typer
av djur och djurben som burits och hur de burits
varierar nämligen från individ till individ även inom
en och samma plats. Det är t.o.m. så att det inte
ens på individnivå går att knyta en enskild person
till ett specifikt djur. Istället är det ofta tänder eller
ben från flera olika djur som en och samma person
begravts med och/eller burit. Som redan nämnts är
det vanligt att de samlingar av ting och ben som
återfunnits i gravarna inkluderar ben från ett flertal
olika djur och avseende tandpärlor och tandpärlsuppsättningar är det regelmässigt flera olika typer
av djur som finns representerade. Avseende rörbenspärlorna är dessa däremot tillverkade av endast en
typ av djur, nämligen fåglar. Inte heller dessa uppsättningar är emellertid alltid ensartade, utan det
förekommer också t.ex. skalrör av dentalium vilka
ibland inkluderats i en och samma uppsättning som
rörbenspärlor. I grav 4 i Ire framkom i den begravdas bröstregion ett 70-tal benrör, 210 skalrör av dentalium, 2 fragmentariska sältänder samt 10 tarsben
av ejder, medan den unga individen som påträffats i
grav 6 inte heller endast begravts med ett stort antal
benrör över bröstet utan också med ett 20-tal skalrör av dentalium (Janzon 1974:68) (fig. 8.8). Även
när djur burits kring halsen har ibland flera arter
ingått, som i grav 2 i Ajvide där både käkar av igelkott och mellanfotsben av skarv eller ejder återfanns
på den döda personens bröst (Burenhult 1997c:56;
Lindqvist 1997b).
Att det skulle ha etablerats en särskild relation
mellan en viss person och ett specifikt djur verkar
alltså inte ha varit fallet. Det är emellertid tydligt
att olika delar av skilda djur ändå använts för att
uttrycka något individuellt, något som dessutom
förstärkts genom att likadana delar av djur burits
på olika sätt av skilda personer. Att olika individer
fått sin specifika särprägel genom vilka djur som
valts ut, vilka delar av djuren som nyttjats och var
på kroppen dessa sedan burits är ett mönster som
återkommer om och om igen (fig. 8.14, jfr fig. 8.8).
Samtidigt verkar det dock ha funnits vissa ramar att
hålla sig inom, vilket märks genom att liknande fö-
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Figur 8.14. Olika sätt att ikläda sig djuren. Med svinbetar som
halskrage och tandpärlsuppsättning i ett band som sträcker sig
ner till knänivå eller med svinbetar fästa på bröstet och en samlad
tandpärlsuppsättning i flera rader över bäcken/lår. Till vänster:
den medelålders kvinnan i grav 24 i Västerbjers, Gothem sn, ur
Stenberger m.fl. 1943:43. Till höger: den 35-40 år gamla mannen
i grav 15 i Fridtorp, Västerhejde sn, ur Englund 1982:33.

reteelser dyker upp på helt skilda platser. Liknande
sätt att ikläda sig djuren har således inte bundit alla
personer på ön eller alla personer inom en plats samman, utan istället har det knutit utvalda individer
från flera olika platser samman. Svinbetar i större
antal har t.ex. burits antingen som halskragar eller
på bröstet. Ett annat exempel är tandpärlsuppsättningarna som främst verkar ha inkluderat säl, hund,
räv och/eller svin och där det dessutom verkar ha
varit kutym att bära dem samlade antingen över
bäcken/lår alternativt i rader över lårben och/eller
knän. Uppsättningar av rörbenspärlor har däremot
vanligen burits högre upp kring huvudet och bröstet
och/eller längre ner i höjd med knän, vrister alternativt fötter (se t.ex. Stenberger m.fl. 1943; Janzon
1974; Burenhult 2002). Det tycks emellertid samtidigt ha varit fullt möjligt att avvika från det gängse
även bland det urval som bar någon av denna typ av
uppsättningar. Ett exempel är grav 79A i Ajvide där
det visade sig att tandpärlorna snarast burits som

om de varit rörbenspärlor, d.v.s. kring huvudet, och
dessutom utgjordes ett förhållandevis stort antal av
dem av älgtänder (Norderäng 2007a:10).
Den stora variation som fanns i djurriket avseende såväl arter som olika typer av mer eller mindre
särpräglade ben var alltså en aspekt som, vid sidan
av variationer avseende material och form gällande
ting, användes för att uttrycka något personligt,
något individuellt. Igelkottstaggar, fenstrålar, benplattor av stör, svinbetar, tänder av säl, hund, räv,
svin, älg och nötkreatur, rörben av fågel, klor samt
tarsben av sjöfåglar är exempel på de delar av djur
genom vilka individerna skapat sin särprägel. Precis som avseende tingen har människorna inte heller
hållit sig till lokalt förekommande djur och djurben,
utan även använt delar av djur som kom utifrån eller i alla fall bör ha betraktats som hemmahörande
utanför ön (jfr kap. 7).
Möjligen är det olika individers ursprung och/eller relationer med människor utanför ön som synliggjordes. Genom att olika individer använt olika delar
från skilda djur som de i sin tur burit och iklätt sig
på olika sätt kom de visuellt att skilja sig markant
från varandra. Härmed står det mellanneolitiska
materialet i skarp kontrast till det tidigneolitiska.
Jag skulle vilja se detta som ytterligare ett uttryck
för att det under mellanneolitikum till skillnad från
under tidigneolitikum inte bara var möjligt utan
också viktigt att uttrycka sin identitet som individ.
Inte bara gruppen var längre viktig, utan varje individs roll och position som person i förhållande till
andra individer blev nu också av central betydelse
och därmed något som det lämnades utrymme och
möjligheter för att uttrycka. I linje med detta kom
inte bara ting utan också djur att användas som
personliga attribut. Detta verkar i sin tur också ha
påverkat nedläggelserna av djurben invid de döda.
Även här återkommer liknande variationer som berör både vilka djurarter som finns representerade och
vilka delar från dessa djur som lagts ner. Dessutom
skiljer sig mängden åt markant från grav till grav,
där djurben i vissa fall saknas för att i andra fall vara
mycket rikligt förekommande. Några övergripande
regler som gällde alla verkar inte ha funnits, utan
jag skulle vilja tolka den stora variationen från grav
till grav som ett uttryck för att det som lades ner i
respektive grav anpassades efter den gravlagdes specifika och individuella behov.
Användandet av djur och djurben verkar ha
handlat om att anpassa sig efter individuella behov
och iklädandet av delar från djur verkar ha handlat
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om att skapa och ge visuellt uttryck för sin egen särprägel och identitet som individ. Dessutom verkar
det ha funnits ett nära, intimt förhållande mellan
respektive individ och de delar av olika djur just
denna gravlagts med. En viss korrelation mellan de
begravdas ålder och antal tandpärlor i uppsättningar
verkar t.ex. finnas. Medan det 3-4 år gamla barnet i
grav 40 i Västerbjers begravts i en uppsättning bestående av 22 genomborrade säl- och hundtänder,
har den 12-14 år gamla personen i grav 37 gravlagts
i en uppsättning med 71 genomborrade tänder från
säl, hund och räv. Hos äldre individer är däremot
antalet tandpärlor i dylika uppsättningar oftast fler.
Bland de vuxna i Västerbjers som begravts med
tandpärlsuppsättningar som likt barnens burits över
lårbenen varierar t.ex. antalet tandpärlor mellan 87
och 149 stycken (Janzon 1974:82). En annan intressant korrelation mellan den som begravts och de ben
den gravlagts med har noterats i samband med en
mer ingående osteologisk bedömning som utförts av
två uppsättningar rörbenspärlor från Ire. Det 70-tal
rörbenspärlor som återfunnits i anslutning till den
medelålders mannen i grav 4 visade sig i samband
med detta härröra från minst 35 fåglar och framför
allt visade det sig handla om större vuxna andfåglar.
Vid en närmare analys av de 60 rörbenspärlor som
attribuerats den 12-13 år gamla pojken i grav 6 visade sig dessa härröra från minst 54 sjö- och strandängsfåglar, av vilka 16 intressant nog var ännu ej
flygga ungfåglar (Janzon 1974:68). Den vuxna personen hade således främst burit rörben från stora,
vuxna fåglar, medan den betydligt yngre pojken
hade en uppsättning som bestod av ett stort antal
ungfåglar. Kanske var de delar av djur som människorna bar helt enkelt representativa för dem själva på ett eller annat sätt, för t.ex. deras ålder, deras
bakgrund, deras personlighet, deras förmågor eller
deras behov. Att det är vanligt förekommande bland
olika kulturer under vitt skilda tider att på olika sätt
med hjälp av djur definiera och begripliggöra såväl
mänskliga egenskaper som mänskliga relationer är
något som Kristina Jennbert (2011) poängterat.
Är det på någon nivå som människorna under
mellanneolitikum på ön på ett identitetsmässigt
plan knutit an till ett eller flera specifika djur är det
således som individer. Det har varit vanligt att se
gropkeramikernas förhållningssätt till djur i grupprelaterade termer, där gropkeramikerna som grupp
föreslagits ha identifierat sig som säl- och svinjägare eller där det t.ex. har föreslagits att olika mindre grupper av gropkeramiker kan ha sett sig som
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härstammande från skilda typer av djur (t.ex. Gill
2003; Fornander 2011a). Jag skulle dock vilja framhålla att det förhållande människorna på ett identitetsmässigt plan hade till olika typer av djur snarare
verkar ha varit personligt.

8.3 Övergripande regler
och föreställningar
Det som ofta brukar lyftas fram som belägg för sälens och svinets speciella betydelse för den gropkeramiska kulturens människor framträder om även
andra djur inkluderas snarare som uttryck för ett
övergripande sätt att se på och förhålla sig till djur.
Alla djur som identifierats i faunamaterialet verkar
ha värdesatts och inkluderats i ritualiserade praktiker av olika slag. Även företeelsen att individer
begravdes med och ikläddes olika delar av skilda
djur på varierande vis är ett drag som präglar hela
ön. Dessutom är tendensen att olika typer av djur
främst hanterades och deponerades inom skilda ytor
ett gemensamt drag som förenar öns gropkeramiska
platser. Frågan är vad dessa gemensamma företeelser
och förhållningssätt hade sin orsak i. Vad var det
egentligen för övergripande regler och föreställningar som styrde hur djurens kroppar hanterades och
deponerades och hur begripliggjordes egentligen
djurbenen som material?

Djuren som individer
Ett övergripande förhållningssätt som verkar ligga
bakom alla de uttryck som nyss nämndes är att varje
typ av djur betraktades var för sig. Det gjordes helt
enkelt inga sammanslagningar eller grupperingar
vare sig gällande vilda och tama djur eller avseende
någon annan aspekt. Märkbart är att inte heller den
vänstra sidan av kroppen verkar ha skiljts från den
högra. Det finns nämligen ingen parallell i det mellanneolitiska materialet till att specifikt välja ut ben
från en sida av kroppen men inte från den andra, så
som fallet var med den hund från vilken utvalda delar hade deponerats i Martebo myr under tidigneolitikum (se kap. 5). Under mellanneolitikum verkar
idéer om dualism ha varit lika frånvarande avseende
djur som gällande ting (jfr kap. 7). Däremot märks
ett fortsatt särskilt intresse för specifika kroppsdelar,
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som kraniefragment, käkar, tänder och rörben samt
även skinn. Under mellanneolitikum är det dock fler
olika typer av ben som människorna intresserade sig
för, ben som dessutom skiljt sig från art till art. De
regler och föreställningar som fanns och som styrde
hanterandet och deponerandet av djurens kroppar
verkar helt enkelt ha varit artspecifika. Istället för
att dra gränser verkar alltså varje art ha förknippats
med egna regler och föreställningar. Dessutom verkar människorna ha tagit fasta på, värdesatt och på
olika sätt använt den variation och bredd som fanns
inom djurriket, både materiellt och begreppsligt.
Att mångfalden var något som eftersträvades
märks genom att människorna tog sig utanför sitt
egna lokala sammanhang till djurvärlden omkring.
Precis som de ting som finns i öns mellanneolitiska
kontexter karaktäriseras av en större variation i former och material än inom någon tidigare period (jfr
kap. 7), är situationen gällande djuren densamma.
I just de mellanneolitiska kontexterna har fler olika
typer av djur identifierats än inom någon äldre fas
inom ön. Förutom de djur som fanns lokalt sedan tidigare, närmare bestämt räv, hare, svin, nötkreatur,
får, get, hund, fågel och säl, fisk samt tumlare, infördes under mellanneolitikum också häst och igelkott
till ön. Därutöver har enstaka ben påträffats av arter som inte verkar ha ingått som en naturlig del av
öns fauna. Det är i vissa fall inte omöjligt att något
enstaka större djur kan ha tagit sig till ön på egen
hand, men även i så fall bör djuren i sig ha setts som
exotiska och hemmahörande utanför. Mer troligt är
ändå att det är antingen djuren eller kanske mest
troligt benen i sig från dessa främmande arter som
tagits till ön. De arter jag här syftar på är bäver,
älg, kronhjort, björn, mård och delfin. Från flera av
öns lokaler föreligger bearbetade och/eller obearbetade tänder av bäver. Även kronhjort och älg finns
representerade på flera platser i form av såväl bearbetade som obearbetade horn, tänder och/eller ben
(se t.ex. Nihlén 1927; Ekman 1974; Janzon 1974).
Däremot är det bara från en plats, nämligen Ajvide,
som säkra bedömningar till björn utförts och det är
den enda kända plats från vilken ben av mård identifierats (Burenhult 1997d:18, 2002:32). Slutligen har
en udda art identifierats i Visby i form av ett ben, en
svanskota, av delfin (Nihlén 1927:128). Det fanns
således inte bara gällande ting utan även avseende
djur en öppenhet gentemot omvärlden. Det var inte
bara den lokala variationen som togs till vara utan
öborna sträckte sig också utanför öns gränser. Såväl
avseende ting som avseende djur verkar det exotiska,

sällsynta och särpräglade ha varit något som eftersträvades.
Detta märks dessutom även i det lokala. Även
bland de djur som var rikligt förekommande i öbornas omgivning märks en vilja att se och lyfta fram
det särpräglade med varje given art. Gång på gång
är det delar som är utmärkande för en given art som
återfinns i materialet, som taggarna från igelkotten,
ryggplattan från stör, tran från säl, betar från svin,
fenstrålar och otoliter från fisk o.s.v. Medan öborna
under tidigneolitikum lagt störst fokus vid huruvida en art varit vild eller tam kom människorna
under mellanneolitikum att se varje art för sig, hos
vilka de dessutom sökte efter och lyfte fram det speciella och utmärkande. Jag skulle vilja sätta detta
i samband med hur människorna identifierade sig
själva. Medan det viktigaste under tidigneolitikum
hade varit vilken grupp man tillhörde, kom det under mellanneolitikum också att bli betydelsefullt
vem man var som person. Precis som det specifika
med varje djurart eftersöktes och lyftes fram, kom
det specifika och utmärkande med varje person att
lyftas fram och synliggöras. Hur människorna såg
på sig själv och hur de såg på djuren gick således
hand i hand.

Djurben som material
När det sätt människorna identifierade sig själv på
förändrades i övergången till mellanneolitikum
förändrades också den övergripande synen på djuren. Från att tidigare ha skiljt tama djur från vilda
började varje art ses var för sig och uppskattas för
sina specifika förmågor och egenskaper. Frågan är
emellertid vad som hände med synen på djuren som
material?
Det är ofrånkomligen så att djurens kroppar erbjöd olika viktiga material för öborna förutom mat,
som t.ex. tran, skinn o.s.v. och benen kom att användas vid tillverkning av olika typer av redskap,
dräktapplikationer och hängen. Även om djurben
och tänder därmed begripliggjordes som råmaterial
där praktiska och estetiska delar valdes ut, bör också
en djupare innebörd ha varit förbunden med materialen i sig. En aspekt som torde kunna tolkas som
ett uttryck för det är att de tänder och ben som blev
till dräktapplikationer och hängen bars i ett överlag starkt oförädlat skick. I många fall har benen
eller tänderna endast försetts med fästeskåror eller
genomborrats, medan rörbenen endast skurits till
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och polerats. Ibland verkar t.o.m. helt obearbetade
delar av djurkroppar ha burits precis som de var, något som verkar ha gällt bl.a. käkar och taggar av
igelkott. Det oförädlade skick som djurdelarna bars
i gör att det var tydligt vilket djur delarna härrörde
ifrån. Intrycket torde således ha blivit att männi
skorna helt enkelt iklädde sig eller bar med sig djuren i någon mån. Benen och tänderna bör därmed
inte begreppsligt ha skiljts från de djur de härrört
ifrån, utan tvärtom varit intimt förknippade med
dem. Förvisso finns det också gravar som inkluderar
ben vilka arbetats om ordentligt till t.ex. ringar eller benplattor (se t.ex. Stenberger m.fl. 1943; Janzon
1974). I dessa fall finns inte längre en lika synlig och
därmed omedelbar koppling till det djur de tillverkats av. Med tanke på att detta omarbetande hörde
till undantagen är det dock inte omöjligt att även
ting av dessa slag under perioden var starkt förknippade med det djur vars delar de en gång formats
av. Ett liknande förhållningssätt är också möjligt
avseende mer eller mindre omarbetade redskap, som
eggblad av bävertand, svinbetsföremål, potentiella
jordhackor av horn samt olika typer av spetsar tillverkade av horn eller ben, vilka människorna t.ex.
bar med sig och/eller begravdes tillsammans med.
Det verkar således som att olika obearbetade
men också bearbetade ben, tänder och horn fortsatte
att vara intimt förknippade och associerade med det
djur de härrörde ifrån. Detta kan vara centralt för att
i sin tur förstå deponerandet av obearbetade delar av
djur både inom de gropkeramiska platserna i stort
och i gravarna. Bara för att djurben är vanligt och
rikligt förekommande inom de gropkeramiska platserna innebär det, lika lite som för tingen, att det
fanns ett slit och släng-förhållande till dem (jfr kap.
7). Snarare var det tvärtom. Genom att ha lagts ner
invid de döda i gravarna märks det hur obearbetade
ben från en rad olika djur, ibland i större mängd
men också enstaka samt t.o.m. fragmenterade dylika, tillskrevs värde. I grav 5 i Västerbjers har t.ex.
ett halskotsfragment av tumlare påträffats nedlagd
(Janzon 1974:43). Det är dessutom samma utvalda,
medvetna och omsorgsfulla nedläggelse i gravarna
som präglade tingen, som också präglar djurbensmaterialet (se kap. 7). De har precis som ting noggrant utplacerats under de dödas kroppar, invid eller
på dem samt även i fyllningen ovanför. För att ge
några exempel från Västerbjers hittades under barnkraniet i grav 67:1 en klo (Stenberger 1935b), under
den gravlagdes bäcken i grav 82 framkom en liten
samling djurben (Stenberger 1937) och under den
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begravdes ena lårben i grav 1/50 hittades ett djurben
(Arwidsson 1955). Mer vanligt är dock att djurben
framkommit nedlagda i nivå med den dödas kropp,
vilket också kan exemplifieras genom gravar från
Västerbjers. I grav 9 hittades två yxor liggandes
ovanför den dödas huvud på vilka en samling djurben placerats, i grav 20 påträffades ett fragment av
en djurkäke liggandes på den begravdas bröst och
i grav 11 hittades ett djurben intill den begravdas
vänstra vrist samtidigt som den föremålssamling vilken deponerats nedanför fötterna inkluderade obearbetade tänder och några djurben. Ett annat exempel
är grav 22 i vilken bl.a. en mängd fiskben påträffades invid den begravdas vänstra fot. Även djurben i
fyllningen är vanligt. För att ge några exempel från
Västerbjers framkom i grav 2 två djurtänder och en
djurkäke i fyllningen ovanför skelettet och djurtänder samt benfragment har också hittats i fyllningen
till t.ex. grav 11. I fyllningen över den dödas lårben
i grav 10 hittades fragment av ett djurkranium och
i fyllningen till grav 6 återfanns ben av ett större
och ett mindre djur, medan det i fyllningen till grav
12 framkom en stor mängd djurben (Floderus 1933).
Intressant är också att inte bara ting utan även djurben tycks ha varit förbjudna att röra eller flytta i
samband med att människoben togs upp ut gravarna i ett senare skede (se kap. 9). I de fall delar eller
t.o.m. hela skelettet tagits upp ur en grav har ändå
såväl ting som djurben påträffats i vad som förefaller vara deras ursprungliga lägen. I grav 1 i Ajvide
har t.ex. kraniet avlägsnats, men en bärnstenspärla
och en svinbete återfanns på var sida om den plats
där huvudet en gång torde ha legat. Detta är också
märkbart i platsens s.k. kenotafer, som i t.ex. grav 9
och 21 (Burenhult 2002:53, 81, 121). Det fanns alltså specifika regler och föreställningar som styrde hur
djurben skulle deponeras i gravarna. Detta förefaller
inte heller bara ha gällt de djurben som deponerades
i gravarna, utan i allra högsta grad också deponeringen av djurben inom lokalerna i stort synligt bl.a.
genom de rumsliga skillnader som kan iakttas.
Att relationen mellan människor och djur ofta är
intim men samtidigt också komplex och ambivalent
är något som Brian Morris (1998, 2000) konstaterat
utifrån antropologiska studier. Vanligt är att djuren
ses som människors likar och att människor har stor
respekt för dem. Detta gör dödandet av dem problematiskt och ofta inkluderar därför det efterföljande
hanterandet och deponerandet av djurens ben inslag
av skuld och gottgörande samt behov av att återupprätta harmoni (jfr T. Carlsson 2007:195f; Jennbert
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2011). Att föra hela djurkroppar och/eller djurben
till de gropkeramiska platserna för att där hantera
och deponera dem på specifika sätt kan ha varit ett
sätt att säkerställa djurens återfödelse samt att återupprätta harmonin mellan människor och djur.
Viljan att genom deponerandet av djurben söka
återupprätta harmonin mellan människor och djur
är ett förfarande som har sina motsvarigheter under äldre tider på ön (se kap. 4, 5) och det är också
tydligt att deponerandet av djurben fortsättningsvis var en djupt integrerad och viktig del i ritualiserade praktiker. Detta förstärks än mer om också
hanterandet av benen i samband med deponerandet
studeras. Precis som under tidigneolitikum ingick
fragmentering med eld i hanterandet. Det överlag
minskande användandet av eld som präglar övergången från tidig- till mellanneolitikum påverkade
förvisso även hur benen hanterades, men inslag av
eld saknas ändå inte helt. Elden som en transformativ kraft fortsatte att vara viktig (se kap. 6, 7). Under skelett A i grav 7 i Ire påträffades i sanden ett
bränt fragment av säl och i skiktet närmast under
skelett C i samma grav framkom förutom en bränd
tandad benspets också ett bränt hälbensfragment
av hare (Janzon 1974:283). En bit bränt arbetat ben
hittades i bäckenzonen till den begravda i grav 62 i
Ajvide och ett bränt ben har identifierats i grav 23
(Burenhult 2002:98, 117). Ytterligare ett exempel är
en möjligen bränd benbit från grav 36 i Västerbjers
(Bellander 1934). De allra flesta ben som hittats i
såväl lager som gravar är dock obrända och detta
gäller samtliga kända mellanneolitiska lokaler på
ön. Någon uppdelning där nästintill enbart obrända
ben (grottor, myrmark, megalit) eller nästintill enbart brända ben (gropar) deponerats, som i det tidigneolitiska materialet (jfr Sjögren 2003:134ff), är en
dualism som saknas.
Betydligt vanligare än fragmentering med eld
har fragmentering genom sönderdelning varit. Att
såväl nästintill hela djur, utvalda delar av dem eller endast fragment lagts ner i gravarna påminner
om de ritualiserade nedläggelser som utfördes under tidigneolitikum. Inkluderandet av såväl det hela
och kompletta som av delar och fragment är således
en deponeringspraktik med rötter som går tillbaka
till tidigneolitikum. Att djurbenen inkluderades i
praktiker av fragmentering talar för att de var integrerade och spelade en aktiv roll i skapandet och
återskapandet av identiteter och relationer männi
skor emellan, och då såväl mellan levande som mellan levande och döda (jfr kap. 7; Chapman 2000).

Djuren och deras ben bör således ha ingått som en
del i skapandet av länkar och band människor emellan, då roller och relationer kan ha befästs. Något
som skiljer öns tidigneolitiska djurbensmaterial från
det mellanneolitiska är som nämnts också mängden.
Betydligt rikligare förekomster av djurben är kända
från mellanneolitikum och då såväl från periodens
gravar som från de gropkeramiska platsernas lager
och övriga anläggningar. Detta styrker än mer att
djurbenen ingick som en viktig del i de handlingar
som utspelade sig på dessa lokaler och som innebar
öppna, bejakande och materiellt utåtriktade manifestationer av individen, av gemenskap, av den lokala
gruppen och av de döda (för diskussion se kap. 7).
De sociala identiteter som skapades och återskapades, som manifesterades och befästes inom de
gropkeramiska platserna var såväl den egna gruppens som enskilda individers. Den egna gruppen
var således viktig, men nytt och karaktäristiskt för
perioden var att även olika individers förhållanden,
roller, skyldigheter och rättigheter gentemot varandra var starkt betydelsebärande. Inom denna typ av
samhälle, där både gruppen och individernas position inom den var viktig, har det påvisats att det
vanligen finns en stark tilltro till effektiva symboler (Douglas 1982). Sätts detta i relation till hur
djurens ben hanterats och deponerats är det högst
troligt att djurens ben ansågs ha ett eget inneboende värde och en egen kraft. Brian Morris har
kunnat fastställa att människors och djurs liv ofta
är sammanlänkade inte bara empiriskt utan också
andligt. En vanlig föreställning är t.ex. att levande
djur eller representanter för dessa i speciella sammanhang ses som förkroppsligade gudomligheter
eller andliga varelser (Morris 2000). En möjlighet
är att djurdelar som ben, tänder och horn sågs som
representanter eller som länkar till djuren, samtidigt som djuren i sig spelade en viktig roll i människornas föreställningsvärld. Sannolikt ska därför
i samband med begravningarna valet av ett särskilt
djur, valet av en specifik del av detta djur samt valet
av i vilket skick, hur och var i graven detta skulle
läggas ner, ses som ett resultat av medvetet och avvägt utförda handlingar som syftade till att åstadkomma något specifikt. Liknande idéer och föreställningar torde dessutom ha styrt hanterandet och
deponerandet av djurben utanför gravkontexterna.
De delar av djur människorna iklädde sig uppvisar i många fall spår av lång användning. De har
visat sig vara slitna eller skadade och ibland t.o.m.
lagade (se kap. 7). Detta indikerar att de inte till-
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verkades endast för begravningen, utan bars också
i andra sammanhang. Den nära kopplingen mellan
personer och djurdelar talar dessutom för att vad
människorna bar kan ha förändrats genom livet.
Byte eller kompletteringar när en individs roller eller sociala identitet förändrades kan mycket väl ha
skett inom ramen för de handlingar och händelser
som utspelade sig inom de gropkeramiska lokalerna. Att människorna i sin tur omsorgsfullt lade ner
utvalda delar av döda djur på specifika platser invid
en nyligen avliden i gravarna indikerar att djuren
var viktiga i den förändringsfas som döden innebar. Att de som redan tagit sig över till den andra
sidan sågs som en hjälp i ett dylikt sammanhang
är möjligt. Under mellanneolitikum var gränsen
mellan olika aspekter inte längre knivskarp, något som även tycks ha gällt gränsen mellan liv och
död. Kanske var det vissa egenskaper som ett särskilt djur ansågs ha som en nyligen avliden saknade
eller behövde extra mycket av, som t.ex. snabbhet,
styrka eller skydd. Den del av djuret som förknippades med just den egenskapen kan sedan ha valts
ut för deponering hos den döda. En företeelse som
möjligen skulle kunna tas som en intäkt för att djur
på detta vis kan ha ersatt något hos det mänskliga
har noterats i grav 6 i Ajvide. I denna grav hade den
dödas kranium avlägsnats, men först hade tänderna
karvats loss för att åter kunna deponeras i graven
där de lagts tillbaka i rätt ordning i två rader. Samtidigt hade emellertid två av de mänskliga tänderna
ersatts av falanger från dels säl, dels svin (Burenhult
1997c:58ff).
Det är också värt att notera att precis som keramik i vissa gravar lagts över de dödas bäcken,
har andra begravts med tandpärlsuppsättningar i
samma läge. Dessutom har det i åtminstone ett fall
noterats hur sältran deponerats över just den dödas
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bäcken. Detta förefaller särskilt viktigt att lyfta
fram om det nu var så att den slutliga övergången
till de dödas värld begripliggjordes som en form av
återfödelse. Överlag finns det också en nära koppling mellan hur djurben och keramikskärvor deponerats i gravarna. Dessa kategorier återfinns ofta
placerade invid de döda, men är också de som oftast förekommande i gravarnas fyllning. Dessa två
material verkar ha haft en liknande betydelse och
de tycks ha fyllt en liknande funktion i gravarna,
något som intressant nog även djurfiguriner. Medan det är vanligt att allt från enstaka djurben till
samlingar av fiskben eller djurkäkar placerats nedanför fötterna på de döda, är det också i detta läge
i graven som den enda lerfigurin vilken påträffats i
en grav återfunnits (grav 62 i Ajvide). I förra kapitlet argumenterade jag för att keramikkärl kan ha
fungerat som materiella representanter för mänskliga kroppar och att de deponerade och sammanblandade keramikskärvorna som ackumulerades
inom de gropkeramiska platserna kan ha uppfattats som representerande de döda som kollektiv (se
kap. 7). Kanske fungerade gestaltningarna av djur
i lera på ett liknande sätt, som materiella representanter för djurkroppar. Det verkar således som att
materiella delar från djuren, och sannolikt också
avbildningar av djur i lera, fungerade som medel
och som länk mellan människor och djur samt
mellan de levandes och de dödas värld. Tänder,
horn och ben liksom annat material från djuren
bör därmed ha varit högst laddade och värdefulla
material, fullt möjliga att utföra aktiva och betydelsebärande handlingar med hjälp av. Att se ben
som ett material laddat med inneboende kraft och
mening verkar dessutom inte bara ha gällt djurben utan också människoben, något som leder mig
över till de döda.

Kapitel 9

9. Det mellanneolitiska Gotland – de döda

Avsikten med detta kapitel är att diskutera vilket förhållande människorna hade till de döda
under mellanneolitikum på Gotland. Öns mellanneolitiska gravar står i fokus, liksom kända
fynd av människoben. Innan jag går in i detalj
på hur människorna hanterade och förhöll sig
till de döda, vill jag lyfta blicken och diskutera
gravarna som fenomen. Det mest sannolika är att
det inom alla öns gropkeramiska lokaler anlades
ett stort antal flatmarksgravar samlade inom avgränsbara gravfält. Hur ska uppkomsten av detta
gravskick förstås i relation till äldre perioder och
i förhållande till omvärlden? Hur har gravfälten
växt fram och har gravarna och förhållandet till
de döda förändrats över tid?

9.1 Gravarna som
fenomen
Betraktas det idag kända källmaterialet på Gotland utifrån ett långtidsperspektiv är onekligen
de mellanneolitiska gravarna ett för ön helt nytt
fenomen. De utmärker sig genom att vara betydligt fler än alla äldre kända gravar tillsammans.
Ett annat utmärkande drag är att gravarna placerats i urskiljbara koncentrationer utmed det dåtida gotländska kustbandet i såväl norr som söder,
öster som väster (se kap. 6). Äldre gravar är mer
regionalt förekommande. Det märks dels genom
megalitgravarna i Tofta (kap. 5), dels genom de
mesolitiska flatmarksgravarna i Kambs och Stora
Bjärs, som ligger inom den sydvästra delen av norra Gotland (kap. 4). Det verkar således som om
det mellanneolitiska gravskicket är det första för

oss synliga sättet att hantera döda på som anammats och förankrats över hela ön.

Gravarna som ett nytt fenomen?
Trots att de mellanneolitiska gravarna är ett helt
klart nytt fenomen på Gotland, har dessa gravar i
tidigare forskning i de flesta fall skildrats som allt
annat än någonting nytt. Istället har det motsatta
förhållandet gällt och det har framhållits att gravskicket anknyter till äldre traditioner; att det rör sig
om ett gravskick med mesolitiska eller paleolitiska
rötter som är typiskt för (rörliga) jägare och samlare. Snarare än att betraktas som någonting nytt
har gravarna kommit att ses som en väntad följd av
det allmänna antagandet att människorna gick från
att vara jordbrukare till att återigen leva ett så att
säga mesolitiskt liv som jägare och samlare (se kap.
2). Jag skulle tro att en generell inställning till begravningar av hela kroppar i jorden som ett vanligt
sätt att hantera döda på också kan ha varit en bidragande orsak till att de mellanneolitiska gravarnas
uppkomst är en fråga som inte tidigare problematiserats i någon högre utsträckning.
Att knyta samman gravskick med ekonomi var
något som på bred front fick fäste inom arkeologin
genom Lewis Binfords arbete från 1972. Han menade att det genom att studera gravskick går att utläsa ett samhälles grad av social komplexitet, vilket
i sin tur ansågs variera mellan människor med olika
ekonomi (Binford 1972). Även om det redan innan
Binfords idéer fick fäste fanns forskare som pekade
på likheter mellan de mellanneolitiska gravarna och
äldre gravskick, var det minst lika vanligt att gravarnas likheter med samtida, neolitiska gravar och
gravskick inte minst söderut poängterades. Från
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1980-talet och framåt har däremot de mellanneolitiska gotländska gravarna nästintill genomgående
skildrats som representerande ett egalitärt gravskick
typiskt för jägare och samlare (se kap. 2). Binfords
idéer har emellertid inte stått helt oemotsagda och
hans sammankoppling mellan gravskick, social
struktur och ekonomi har bl.a. kritiserats för att
vara alltför förenklad (Nilsson Stutz 2003).
Detta är en kritik jag instämmer i, även om det
i sökandet efter större strukturer och sammanhang
alltid finns en risk för förenkling. Onekligen är det
också så att det bland samhällen med samma ekonomi kan finnas liknande gravskick och att gravskick
kan skilja sig åt mellan samhällen med olika ekonomi. Frågan är emellertid hur avgörande ekonomi
i sig är för hur gravskick utformas och vice versa.
Strax innan Binford publicerade sin studie, närmare
bestämt 1970, kom som redan nämnts antropologen
Mary Douglas ut med ett större arbete, ”Natural
Symbols”, ett arbete som kan sägas vara en kritik
mot just denna typ av sammankoppling. För att använda Douglas egna beskrivning av sitt arbete vände
hon sig emot föreställningen att människor inom
alla mindre, traditionella samhällen är djupt religiösa och mot idén att en sekulär livsåskådning endast
skulle finnas inom moderna samhällen. Precis som
Binford sökte hon efter större, strukturella samband
och de samband hon fann menade hon gällde oavsett
om studieobjektet varit ett litet småskaligt samhälle
eller en stor industrialiserad nation (Douglas 1982).
Det avgörande enligt Douglas resultat är alltså
inte ekonomi, utan istället menade hon att det är vissa
gemensamma sociala erfarenheter som visar sig genom att ta sig samma uttryck. Det hon urskilde som
centralt är hur människor inom ett samhälle känner
samhörighet med och identifierar sig själva gentemot
andra och hon skilde ut två begrepp, av henne kallade
group och grid. Det första begreppet, grupp, handlar
om att känna samhörighet och identifiera sig med en
grupp, men där ens egen position inom gruppen är
av klart underordnad betydelse. Det andra begreppet,
av mig översatt till nätverk även om en mer korrekt
term vore rutnät, handlar om hur människor på ett
egocentriskt plan identifierar sig själva i relation till
andra individer. Douglas menade att dessa sätt att
förhålla sig till varandra korrelerar med andra aspekter inom ett samhälle; med synen på jaget och kroppen samt med kosmologin (Douglas 1982). Som jag
tolkar hennes resultat menade hon att det finns ett
samband mellan hur människor identifierar sig själva
socialt och vilken livsåskådning de har.
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Ens livsåskådning och religiösa föreställningar,
hur man förhåller sig till kropp och själ och hur man
ser på kosmos, torde dessutom ligga närmare och
vara mer avgörande för hur människor hanterar de
döda, än ekonomi. Douglas (1982) menade t.ex. att
människor inom samhällen med både svag grupp
och svagt nätverk tror på ett kosmos som inte är
antropomorft och hon menade sig ha noterat hur de
döda inom denna typ av samhällen glöms bort. Att
detta förhållningssätt och även sekulär livsåskådning förekommer bland de mest småskaliga samhällena menade Douglas var en viktig vetskap, bl.a. för
arkeologer, och det håller jag med om. Som jag ser
det öppnar Douglas resultat upp för att det kan förekomma stora skillnader i kosmologi och gravskick
inom ramen för grupper med samma ekonomi, något som ger en ingång till att betrakta det arkeologiska materialet på ett nytt sätt.
I det mesolitiska materialet förekommer t.ex.
ensamliggande eller i mindre grupper förekommande äldre flatmarksgravar, som de i Stora Bjärs
och Kambs på Gotland (kap. 4). I andra regioner
finns större mesolitiska gravfält, som i Skateholm
och Vedbaek (t.ex. Fahlander 2003; Nilsson Stutz
2003). På många andra platser saknas däremot kända gravar, som t.ex. under sent mesolitikum på Gotland (kap. 4). Med Binfords och Douglas teorier som
utgångspunkt går det att närma sig dessa skillnader
i källmaterialet på två olika sätt.
Ett sätt är att betrakta de gravar som är kända
som det fåtal vilka under exceptionella förhållanden
både bevarats och påträffats, och att det är det fåtal
som ger oss en inblick i hur gravskicket överlag såg
ut under mesolitikum. Med detta perspektiv blir det
rimligt att anta att avsaknaden av gravar inom vissa
områden beror på dåliga bevaringsförhållanden eller
på att gravar ännu ej upptäckts. Dessutom blir ett
rimligt antagande att platser med ensamliggande
eller ett fåtal gravar egentligen utgör en liten del av
ursprungligen större gravfält, likt de i Skateholm.
Detta skulle ligga i linje med Binfords teorier om
kopplingen mellan gravskick och ekonomi.
Douglas slutsatser inbjuder däremot till ett annat möjligt synsätt, nämligen att dessa olikheter i
det kända materialet kan bero på att människorna
vid olika tidpunkter i olika rum faktiskt hanterade
de döda på olika sätt, trots att ekonomin var densamma, något som skulle kunna bero på sociala och
kosmologiska olikheter. Detta är ett synsätt som
leder till ett ifrågasättande av det vanligt förekommande skildrandet av gravskick som t.ex. typiskt för
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jägare och samlare och som istället öppnar upp för
ett mer mångfacetterat perspektiv på dåtiden.
Att göra en bedömning av ännu oupptäckta
material och deras eventuella karaktär är självfallet
svårt, även om det förstås är så att bevaringsförhållanden har större påverkan på det kända materialet
ju längre tillbaka i tiden man kommer. Samtidigt
kan det inte tas för givet att det material som är
känt är representativt för områden och tidsperioder
där liknande material saknas. Möjligheten finns att
olikheter av detta slag faktiskt speglar reella skillnader i praktik. Vänder man på det och ponerar att
det typiska gravskicket för jägare och samlare skulle
vara att begrava de döda i flatmarksgravar samlade till gravfält, ställer jag mig frågande till om
det trots allt inte skulle ha påträffats fler begravda
personer och/eller manslånga nedgrävningar. Det är
därför min uppfattning att om denna typ av gravplatser varit det gängse under hela mesolitikum så
skulle långt fler vara kända idag. Av den anledningen anser jag att praktiken kring de döda varierade
kraftigt, följaktligen alltså även mellan grupper med
samma ekonomi. Detta anser jag att hanterandet av
döda över tid och rum styrker, där människor t.ex.
har begravt obrända kroppar i marken såväl inom
kristendom, som i mellanneolitiska och mesolitiska
kontexter. Detsamma gäller det sekundära hanterandet av utvalda människoben, något som återfinns
i stenålderskontexter, men också inom världsreligionerna av idag med hanterandet av skelettdelar som
reliker.
Tas denna ståndpunkt i beaktande avseende det
gotländska materialet är en möjlighet att det aldrig
anlades några större gravfält bestående av agglomerationer av flatmarksgravar under mesolitikum och
inte heller under tidigneolitikum. Detta öppnar upp
för att det kan vara så att anläggandet av dylika
gravfält var ett helt nytt fenomen när dessa började
växa fram under mellanneolitikum. Detta förhållningssätt skapar också ett ännu större avstånd till
de mesolitiska parallellerna i bl.a. Skåne och Danmark, då det förutom en skillnad i tid också finns en
skillnad i rum. Att öborna genom tidigneolitikum
skulle ha behållit i minnet detta sätt att hantera
döda på för att återuppta det under mellanneolitikum blir mer otroligt om de inte ens själva inom sin
egen närregion hade tillämpat ett dylikt gravskick
tidigare. Det är inte heller troligt att detta gravskick skulle vara en (naturlig?) följd av en förändrad
ekonomi när människorna gick tillbaka till att leva
som jägare och samlare. Detta är osannolikt p.g.a.

att en dylik koppling mellan ekonomi och gravskick
verkligen kan ifrågasättas, men också för att jag har
kunnat påvisa att ekonomin var densamma under
både tidig- och mellanneolitikum på Gotland (se
kap. 6, 7). Det som framträder i materialet är alltså
ett förändrat gravskick, men inte en förändrad ekonomi. Varför finns då nära paralleller till de mellanneolitiska gravfälten i mesolitiska material? Även
avseende denna fråga ger Douglas arbete en ingång
till en möjlig förståelse. Det Douglas menade är att
gemensamma sociala erfarenheter kan ta sig liknande uttryck. Detta ger en ingång till att förstå dessa
likheter på ett annat sätt än att se dem som ett resultat av kontakt i form av minnen eller myter eller
att se dem som en följd av likadan ekonomi. Det är
inte heller så att det skulle ha funnits någon kvarvarande befolkning som levt undanskymt med en
mesolitisk ekonomi under tidigneolitikum, för att
blomma upp som gropkeramik kultur under mellanneolitikum (se kap. 5). Douglas resultat medger
istället att likheterna kan vara ett resultat av att det
inom dessa oliktida och rumsligt åtskilda samhällen
(mesolitiskt Skåne/Danmark och mellanneolitiskt
Gotland) troligtvis fanns liknande sociala och religiösa faktorer, som ledde till liknande uttryck i form
av gravfältsbildningar.
Om den gravfältsbildning som uppträder på
Gotland under mellanneolitikum var ett för de som
levde på ön helt nytt fenomen, hur ska då detta förstås? Varför uppkommer gravarna och gravfälten
just då och just där? Detta samtidigt som det i det
mellanneolitiska materialet på ön också finns klara
belägg för olika typer av sekundära hanteringar av
människoben, något som däremot har paralleller
bakåt i tid både i tidigneolitiska och sent mesolitiska kontexter (se kap. 4, 5). Utifrån de dåtida männi
skornas perspektiv torde således detta att hantera de
dödas ben på olika sätt ha varit något människorna
hade en tradition och kontinuitet av att göra, medan
att begrava de dödas hela kroppar i marken var något vid denna tid nytt. Det går inte att tänka sig att
öborna skulle minnas de gamla gravläggningarna
vid Kambs och Stora Bjärs, vilka vid denna tid var
närmare 4000 år gamla. Vad kan då det nya respektive det gamla ha stått för och varför hanterades
de döda på just dessa sätt? I mina försök att fördjupa förståelsen för detta har jag hållit fast vid att
skilja mellan primära och sekundära hanteringar av
de döda och samtidigt har jag hämtat inspiration av
Douglas arbete från 1970. Det jag framför allt fastnat för i hennes verk är det dialektiska förhållandet
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mellan identitet på olika nivåer, kropp och världsbild som hennes resultat indikerar. Varför detta är
av betydelse just för studiet av gravskick är att behandlingen av de döda handlar just om hanteringen
av och förhållandet till kroppar.
För att först se till sekundära begravningsritualer
och förhållningssättet till rester efter de döda är hanterandet av ibland hela skelett, men oftast utvalda
ben, ett markant inslag i det mellanneolitiska gravskicket på Gotland. Tidigt kunde det konstateras
att ofullständiga skelett samt spridda människoben
i fyndförande lager var ett återkommande inslag i
källmaterialet. Det vanligaste har varit att betrakta
dessa företeelser som p.g.a. markarbeten förstörda
gravar respektive som rester efter just dessa förstörda
gravar (se kap. 2). Det finns emellertid ett fåtal undantag och ett av dem är John Nihlén som redan
på 1920-talet såg detta som en del av gravskicket
och använde sig av benämningen skelettstympning.
Även senare har ett medvetet manipulerande av de
dödas kvarlevor kunnat påvisas, men det har då betraktats som uttryck för något tillfälligt och avvikande (se kap. 2). Att detta inte alls var något avvikande eller onormalt i sin samtid, utan en del av den
dåtida praktiken kring de döda har jag argumenterat för (Andersson 2004). Detta är också en ståndpunkt som accepterats i allt högre grad sedan dess
(t.ex. Å. M. Larsson 2009; Fahlander 2009, 2010;
Wallin 2015). Även nya fynd har stärkt denna tes
då det i Ajvide bl.a. påträffats nya skelett begravda
i disartikulerat skick och dessutom har ytterligare
svarta ytor framkommit, varav en visat sig innehålla
större mängder spridda människoben (Norderäng
2007b, 2009, 2010). Jag återkommer till detta mer
ingående längre fram. Här vill jag istället diskutera
hur hanterandet av skelett och skelettdelar mer generellt kan förstås i termer av identitet, kropp och
kosmologi.
Viktigt för varför och hur de döda hanterats sekundärt torde förslagsvis vara föreställningar om
bl.a. kropp och kosmos. Avseende synen på kroppen
torde grundförutsättningen för denna typ av praktik
vara att den döda kroppen inte sågs som ett tomt
skal, utan att den var starkt betydelsebärande och
laddad med mening. En möjlighet är att skelettet
sågs som en reell länk mellan levande och döda. Att
människorna ansåg att den döda i någon form fortfarande fanns i skelettet är en möjlighet eller också
att skelettet sågs som den dödas boning som den
både kunde lämna och återvända till. Det torde vara
mer eller mindre uttalade uppfattningar av detta
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slag som ligger bakom att människor återvänt till,
pratat med och gett gåvor till de döda på de platser
där deras kroppar gravlagts. Detta behöver emellertid inte innebära att de också tog steget och hanterade de dödas ben på olika sätt, för detta krävs
ytterligare något.
De dödas gärningar, förmågor och inflytande
måste på ett eller annat sätt ha varit viktiga realiteter för de levande för att ett hanterande av deras ben
ska ha varit motiverat. Dessutom krävs det att människorna med hanterandet av de dödas ben verkligen tror sig kunna påverka och åstadkomma något.
En distinktion jag skulle vilja nämna som exempel
här är synen på den döda kroppen i termer av delar
och helhet. Något som kan ha påverkat hanterandet
av de dödas ben är om människorna hade en uppfattning som innebar att den döda behövde hela sin
kropp för att t.ex. kunna återvända till den och/eller återuppstå. I ett sådant scenario kan tänkas att
ett stympande av skelettet var ett effektivt sätt att
förhindra döda (kanske specifika individer) från att
återvända till kroppen och/eller förvägra dem möjligheten att återuppstå (jfr Fahlander 2010). Alternativt skulle det kunna vara ett sätt att förhindra
de döda från att ta sig tillbaka till sin kropp och
därmed gå igen, något som istället skulle kunna
vara ett sätt att hjälpa de döda att ta sig över till den
andra sidan.
I detta sammanhang borde också den rådande
kosmologin ha haft stor betydelse. Tidigare nämnde
jag att en grundförutsättning för ett sekundärt hanterande av döda är att kroppen inte uppfattas som ett
tomt skal. En annan grundförutsättning torde vara
att de döda på ett eller annat sätt var viktiga för de
levande. Om dessa premisser är uppfyllda går det att
tänka sig att de dödas ben sågs som mycket värdefulla objekt. I denna kontext skulle jag vilja nämna
inte bara hanterandet av enskilda skelettdelar utan
också destruktionen av människoben, som en möjlig
praktik för att frigöra benens inneboende krafter (jfr
Chapman 2000). Vad som varit drivkraften bakom
en dylik praktik har troligtvis en stark koppling till
den rådande kosmologin. Här kan en viktig skillnad
finnas gällande de dödas plats i kosmos, om de döda
var de viktigaste för de levande eller inte. Beroende
på detta kan drivkraften ha varit att göra de döda till
en integrerad del av ritualiserade praktiker som bl.a.
syftade till kommunikation med andra världar. Alternativt kan drivkraften ha varit en vilja att komma
i kontakt med de döda i sig samt på olika sätt t.ex.
be dem om hjälp och/eller hedra dem.
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Innan jag återvänder till den gotländska stenåldern vill jag också nämna det primära hanterandet
av de döda. Till att börja med kan skilda idéer om
kroppen ge upphov till markant olika praktiker. Att
gräva ner hela, obrända kroppar i marken kan således inte ses som något normativt, utan är en följd av
specifika förhållningssätt till den döda kroppen och
de döda. Hur människor ser på förhållandet mellan kropp och själ är en viktig faktor. Robert Hertz
(1960) kunde i en studie från 1907 konstatera att
det är vanligt att kroppens öde likställs med själens
öde, något som understryker vikten av ett enligt
rådande föreställningar korrekt hanterande av den
döda kroppen. Begravningsritualerna syftar således
i grunden till att genom ett korrekt hanterande av
den döda kroppen säkerställa själens öde.
Hertz (1960) viktiga slutsatser öppnar upp för en
ökad förståelse för existensen av samhällen där de
döda och begravningsritualer har liten eller ingen
betydelse. Finns en föreställning om att själen lämnar kroppen vid dödsögonblicket behövs inte heller
ritualer för att möjliggöra detta. Ses däremot själen
som fångad i kroppen och i behov av frigörelse kan
förstörelse av kroppen genom eld vara ett korrekt
sätt att hantera kroppen på. Medan förstörelse av
kroppen kan vara korrekt för vissa, kan detta emellertid vara helt otänkbart för andra, något som är
knutet till en annan viktig aspekt i förhållandet till
döden, nämligen återfödelsen. Idéer om den dödas
behov av kroppen i ett senare skede kan leda till
att människorna istället försöker förhindra eller på
olika sätt förneka eller maskera kroppens förfall. I
motsatt ände finns de som ser kroppens förfall som
en viktig del av dödsprocessen. Förruttnelsen accepteras och man låter naturen ha sin gång. I dessa
fall blir ofta begravningsritualerna också långa med
flera moment, och enligt vad Hertz (1960) noterat
sker dessa, liksom andra närliggande aspekter som
sorgetid, parallellt med kroppens process från död
person till ben. Ritualerna innefattar då vanligen en
period som sammanfaller med kroppens förruttnelse
och under denna fas är det vanligt att den döda anses befinna sig i en liminal zon mellan de levandes
värld och de dödas värld. De döda betraktas då ofta
som såväl ömkliga som farliga. Hur människorna
behandlar kroppen under denna förruttnelsefas är
emellertid något som torde variera och det kan vara
något som man kan låta ske såväl under som över
mark. I det sistnämnda fallet är det dessutom en
process som människorna inom samhället kan välja
att synliggöra eller osynliggöra. Att gräva ner krop-

pen i marken skulle i ljuset av detta kunna vara ett
sätt att osynliggöra denna process. En annan möjlighet är att människorna hade ett speciellt förhållande
till jorden, till marken och/eller till en specifik plats,
ett förhållande som skapat en vilja att knyta de döda
dit. Detta leder mig över till en annan aspekt jag vill
diskutera här, nämligen hur de levandes förhållande
till varandra kan påverka hanteringen av döda.
När gravskick inom arkeologin diskuteras i relation till identitet är det ofta olika individers egenskaper och färdigheter som behandlas. Det kan handla
om personernas kön, ålder, yrkesfärdigheter, sociala
status och makt, men också om t.ex. dödsorsak.
Detta tycker jag är intressanta aspekter att studera
inte minst i relation till flatmarksgravar av obrända
individer. Det jag vill beröra här är emellertid snarare en strukturell nivå av identitet i enlighet med
Mary Douglas (1982) teori om grupper och nätverk.
Min idé är att denna strukturella nivå av identitet
kan ha betydelse för en del av begravningsritualerna,
nämligen det sätt varpå samt var människor väljer
att deponera dödens materialitet, d.v.s. den döda
kroppen oavsett skick. Det jag primärt tänker på är
om människor deponerar de döda tillsammans eller separerat både i avseende på enskilda gravar och
hela gravplatser. Var de döda deponeras primärt, och
vilka som deponeras tillsammans, är förstås även i
viss utsträckning dikterat av yttre omständigheter.
Var någon dör, till havs, långt hemifrån eller långt
från närmaste etablerade gravplats är en aspekt som
kan påverka. En annan aspekt är givetvis vilka som
avlider vid samma tidpunkt. Ytterligare en aspekt
som kan påverka är när på året någon avlider, om
det är extremt varmt eller kallt med tjäle i marken.
Detta är aspekter som också torde kunna påverka
ovanstående faktorer. Det jag vill sätta fingret på här
är således snarare var och hur människor skulle vilja
deponera de döda om de yttre omständigheterna
så tillät. Detta är en nivå avseende begravningsritualerna där viljan och/eller behovet av att uttrycka
mellanmänsklig samhörighet respektive separation
på olika plan ges utrymme.
När Douglas (1982) diskuterade grupp och nätverk gjorde hon det framför allt i termer av på vilket
sätt och hur hårt reglerat människors skyldigheter
och rättigheter gentemot varandra är inom ett samhälle. Hon talade här om fyra olika typer, samhällen
med stark grupp och starkt nätverk, de med stark
grupp och svagt nätverk, de med svag grupp och
starkt nätverk och de med både svag grupp och svagt
nätverk. I sina ytterligheter blir dessa samhällen rent
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extrema, från en total reglering av alla människors
rättigheter och skyldigheter gentemot varandra till
en total avsaknad av regleringar. Denna uppdelning som Douglas presenterade 1970 har emellertid
kommit att omarbetas. Flera forskare, bl.a. Michael
Thompson och Aaron Wildavsky, har varit med och
reviderat teorin, en revidering som blivit känd under namnet Cultural Theory (t.ex. Thompson, Ellis
& Wildavsky 1990). Den viktigaste förändringen är
att de argumenterat för att alla de av Douglas urskilda typerna finns representerade inom alla samhällen.
Typerna i sig benämndes kulturer och de menade
att kulturerna inom ett samhälle definierar sig själva
i jämförelse med varandra, interagerar med varandra och är i konflikt med varandra. De ansåg att
ett samhälle som är i balans är ett samhälle där alla
dess kulturer erkänns. Även om en av kulturerna är
dominerande är det viktigt att de andra inte tystas.
Detta har gjort Douglas teori mer dynamisk och utgör också en grogrund till förståelse för förändringar
inom ett samhälle.
Det jag verkligen uppskattar med Douglas teori
är att den sätter människors relationer till varandra
i centrum och att den således är applicerbar på alla
samhällen, oavsett storlek, ekonomi och grad av
modernisering. Detta var också en av Douglas drivkrafter när hon utarbetade teorin. Samtidigt ser jag
de generella samband Douglas kunnat utläsa mellan olika s.k. kulturer vad gäller synen på kropp och
kosmologi som värda att lyfta fram. Även om alla
fyra s.k. kulturer finns representerade inom ett samhälle kan förmodas att det är den för tillfället dominerande kulturen som i högst utsträckning sätter sin
prägel på den inom samhället rådande kosmologin.
Att det sedan finns spänningar och oliktänkande
inom samhället är högst väntat och som jag nyss
nämnde en grogrund för framtida förändringar.
Med denna teori som utgångspunkt finns möjlighet att närma sig det arkeologiska materialet på
ett nytt sätt och därmed skapa en fördjupad förståelse för stenåldern, och inte minst för de förändringar som sker inom dessa samhällen över tid. Jag har
emellertid valt att inte använda kulturbegreppet, då
detta inom arkeologin är ett helt annat och väl etablerat. Jag har istället valt att kalla dessa typer för
strukturella identiteter. Detta begrepp utgör också
utgångspunkten för min egen läsning av Douglas
resultat (se även kap. 1). Min läsning handlar om
att det förvisso innebär att människor delvis måste
göra avkall på sin egen vilja och sina egna behov för
att tillhöra en grupp, men jag vill sätta fokus på att
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de samtidigt också får något. De får en tillhörighet,
en känsla av delaktighet och gruppen i sig blir en
del av deras egen identitet och något de värdesätter.
Jag tänker mig således att det är den strukturella
identitet som är starkast som också är den som inom
samhället värdesätts mest, det kan handla om gruppen som helhet, om individuella relationer, om både
grupp och nätverk eller ingetdera. Detta värdesättande kan sedan ta sig olika praktiska och materiella
uttryck.
Sätts dessa strukturella identiteter i relation till
gravar och gravplatser kan det på ett generellt plan
finnas ett samband. Utan att gå till dess extremer
tänker jag mig att det inom ett samhälle som präglas
av att relationerna till andra är lösa och oreglerade,
också kan vara så att banden till andra blir mindre
fundamentala. Som en följd av detta kan tänkas att
det inte heller i döden var viktigt att vare sig märka
ut särskilda individer eller att skapa gemensamma
gravplatser. Douglas (1982) skriver själv att de döda
ofta glöms bort inom denna typ av samhälle.
Är den dominerande strukturella identiteten
istället gruppen, blir situationen en annan. Det viktiga blir inte vem man är inom gruppen, utan om
man tillhör den eller inte. Som en följd kan tänkas
att det också var gruppen som på olika sätt manifesterades, möjligen så också i döden. Individernas
tillhörighet var med gruppen och inget annat. Detta
torde t.ex. kunna ta sig uttryck i kollektiva gravar
eller i gravfält där individerna inte märktes ut på
olika sätt. Det är tänkbart att alla fick likadana gravar oavsett vilka de varit i livet. Kollektiva gåvor
och/eller ritualiserade nedläggelser till de döda, snarare än individuella, är ett möjligt uttryck. En annan möjlighet är att det primära hanterandet av de
döda var av underordnad betydelse i jämförelse med
ritualerna kring och hanterandet av de dödas ben.
I motsatt ände finns de samhällen som domineras av en strukturell identitet knuten till hur varje
individ på ett egocentriskt plan förhåller sig till andra. Gruppen har liten eller ingen betydelse. Här är
istället individuella gravar det väntade. En stor variation i hur olika människor gravlagts, och med vad,
torde kunna vara ett uttryck. Anlades gravfält är det
tänkbart att de människor som vilade på samma
plats inte nödvändigtvis behöver ha tillhört samma
grupp då de levde. Istället torde det gemensamma
för de gravlagda vara att de tillhört samma kategori inom samhället, som t.ex. fiskare, soldater eller
barn. I detta sammanhang är en möjlighet att det
sekundära hanterandet av döda hade underordnad
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betydelse i jämförelse med det primära hanterandet
av den döda kroppen.
För att slutligen nämna den sista typen av samhällen, där den dominerande strukturella identiteten
är att både grupp och nätverk är starka, är en sammansmältning av dessa uttryck rimlig att föreställa
sig. Detta torde förslagsvis kunna ta sig uttryck i
för gruppen viktiga gemensamma gravplatser, inom
vilka de enskilda individerna samtidigt tilläts träda
fram. Både det primära och det sekundära hanterandet av de döda kan dessutom ha setts som lika
betydelsefulla.
Nu är det dags att återvända till min för detta
avsnitt inledande fråga: hur ska vi förstå uppkomsten av det gravskick vi under mellanneolitikum
ser på Gotland i relation till äldre perioder? För det
första vill jag poängtera att det vi ser med dessa
koncentrerade flatmarksgravfält är något nytt för
ön. Min bedömning är att det vi ser är en följd av
att hanterandet av de döda är relaterat till religiösa
och sociala aspekter, där synen på kroppen och jaget samt människornas relationer till varandra är
viktiga aspekter. Jag anser att det vi ställts inför
sannolikt är en utveckling mot en social och religiös situation som tidigare inte existerat på ön. Det
jag framför allt skulle vilja tolka detta som ett uttryck för är dels en kosmologisk förändring, dels en
social.
Jag vill först diskutera den kosmologiska förändringen. Med begreppet kosmologi avser jag männi
skors föreställningar om universums (kosmos) natur
och struktur, och om människors och andra varelsers plats inom den (se Bowie 2000:119). Min bedömning utifrån de ritualiserade nedläggelser som
gjordes under tidigneolitikum är att människorna
under denna period trodde på andra världar associerade till, eller möjliga att nå genom, olika naturföreteelser som havet, berget, myrar och vattendrag.
Det var inte heller de döda som var allra viktigast. I
de ritualiserade nedläggelser som gjordes till andra
världar var det istället så att människor inkluderades
på samma vis som ting och djur (se kap. 5). Tidigneolitiska gravar saknas på ön ända tills periodens
slutskede, då två megalitgravar anlades. En viss
förskjutning mot de döda skedde således, men vad
som är märkbart, och viktigt, är att det inte finns
några uppgifter om att nedläggelser av t.ex. keramik
och ben, gjordes utanför eller i anslutning till megalitgravarna. Det verkar alltså som att de rituella
nedläggelser som utfördes ännu inte riktades till de
döda.

Det som sker i övergången till mellanneolitikum
är sannolikt en förändring i kosmologin, så till vida
att föreställningen om strukturen i kosmos ändrades. Det behöver inte vara så att allt människorna tidigare trodde på byttes ut och förändrades, utan jag
skulle tro att det vi ser snarare är en förskjutning i
synen på vad som var viktigast. Den kraftiga minskningen av ritualiserade nedläggelser i myrar, vattendrag och grottor (undantaget Stora Förvar) som sker
i övergången till mellanneolitikum utgör en viktig
ledtråd (se kap. 6, 7, 8). Att göra dessa nedläggelser var inte längre lika viktigt, men de förekommer.
Det som sker är emellertid en förskjutning mot de
döda och framväxandet av en föreställningsvärld där
det var de döda som stod i fokus.
Det jag menar är att de döda nu blev de mest
centrala och betydelsefulla för människorna. Denna
fokusering på de döda syns dessutom inte bara i det
gotländska materialet med framväxandet av de gropkeramiska platserna, utan också i trattbägarkontexter utanför ön under MN A. Megalitgravarna är ett
tänkbart uttryck för detta, där det utanför megaliternas ingångar precis som kring de gropkeramiska
gravarna, deponerades stora mängder keramik och
andra ting samt djurben. Platser för megalitgravar
och gropkeramiska lokaler har onekligen aspekter
gemensamma (se t.ex. Bägerfeldt 1992; Malmer
2000; Edenmo 2008; Carlsson 2012), aspekter som
skulle kunna bottna i ett liknande förhållningssätt
till de döda som kosmologiskt centrala gestalter.
Samtidigt finns det emellertid också påtagliga skillnader; skillnader som jag anser kan ha sin förklaring
i sociala faktorer.
På Gotland är det onekligen så att människorna
i övergången till mellanneolitikum stod inför ett
vägval. De hade tagit till sig trattbägarkulturen
och även anammat konceptet med megalitgravar.
En framväxande gruppidentitet var en grundförutsättning för att de skulle ta till sig trattbägarkulturen, vilken sedan kom att bli alltmer cementerad.
Min tolkning är att det samhälle som existerade på
Gotland under tidigneolitikum var ett samhälle
som dominerades av en strukturell identitet i form
av stark grupp/svagt nätverk. I de områden utanför
Gotland där denna strukturella identitet fortsatte
att vara den dominerande kom människorna även
att hålla fast vid det vi kallar trattbägarkultur och
vid resandet av megalitgravar. Detta understryks
av de isotopanalyser som utförts i ett område där
megalitgravarna ligger tätt, närmare bestämt i Falbygden. Isotopanalyserna visar nämligen att de som
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begravts i gravarna levt lokalt (Fornander 2011b).
Gravarna här stod sannolikt som representanter för
lokala grupper, indikerande att de i området höll
fast vid gruppen som den viktigaste sammanbindande faktorn även in i mellanneolitikum.
Vilka som begravdes i megalitgravarna verkar
emellertid ha varierat, varför dessa även utifrån ett
socialt perspektiv potentiellt kan tolkas inte bara i
termer av kontinuitet utan ibland istället som uttryck för förändring. I en ensamliggande grav som
Alvastramegaliten har det nämligen konstaterats att
de begravda motsvarar människor som levt på olika
platser inom ett större geografiskt område (Fornander 2011b). I detta fall är det därför snarare möjligt att graven i sig, och de som begravdes i den,
representerade en subgrupp. Ett starkare fokus på
nätverk anas, vilket det också finns andra uttryck
för. Hit hör t.ex. det till trattbägarkulturen knutna
barngravfältet i Borgeby i Skåne, ett flatmarksgravfält som anlades under MN A (Pihl & Runcis 2001).
Sannolikt ska detta förstås som att andra strukturella identiteter också fick utrymme och/eller att alla
inte delade eller fick ingå i gruppgemenskapen. Om
megalitgravarna i Tofta ska förstås som uttryck för
en fortsatt stark gruppidentitet eller om det rör sig
om en på detta vis markerad subgrupp får framtida
forskning utvisa.
Det verkar hur som helst som att det fanns olika
vägar att gå i brytpunkten mellan tidig- och mellanneolitikum, där det i vissa regioner hölls fast vid
gruppen som ensam sammanbindande kraft, vid
trattbägarkulturen och vid megalitgravarna. I andra
regioner där trattbägarkulturen levde vidare verkar
däremot även andra strukturella identiteter ha fått
utrymme, med ett starkt fokus på särskilda subgrupper. Den dominerande strukturella identiteten
verkar dock under åtminstone MN A ha varit stark
grupp/svagt nätverk. Så kom det emellertid inte att
bli på Gotland.
På Gotland valde människorna en annan väg.
De reste inga fler megalitgravar och de existerande
megalitgravarna verkar helt ha övergivits. Troligtvis
fanns det på Gotland andra inneboende konflikter i
samhället. Det verkar som om gruppidentiteten blivit alltför dominant och en möjlighet är att andra
sätt att identifiera sig tystats ner eller tryckts undan. Jag anser att det vi ser sannolikt är materiella
uttryck för ett ifrågasättande av den starka fokuseringen endast på grupp. Detta kan förstås i termer
av en revolt eller ett ifrågasättande som resulterar i
att den tidigare dominanta strukturella identiteten

308

stark grupp/svagt nätverk i övergången till mellanneolitikum minskar i betydelse. Istället blir en annan strukturell identitet den dominerande i samhället, nämligen stark grupp/starkt nätverk.
För det första verkar människorna inte helt överge de starka band de hade till andra på gruppnivå.
Detta är något jag tyckte mig se redan i min landskapsstudie i kapitel 6, som visade att de höll fast
vid tydliga agglomerationer av platser i landskapet.
Det tydligaste uttrycket för detta är emellertid de
gemensamma gravlokalerna, de gropkeramiska
platserna. Viljan och behovet av att begrava de döda
samlat på detta sätt är talande, samtidigt som de
döda verkar vara förenade just av deras grupptillhörighet. Detta är i alla fall min tolkning av de stora
individuella skillnader som ryms inom gravfälten.
Detta är inte gravplatser för en specifik ålderskategori eller yrkeskategori, utan inom varje gravplats
finns allt från foster till mycket gamla personer, män
och kvinnor, och deras gravgods präglas av en mycket stor variation. För det andra är just det faktum att
de döda är allt annat än anonyma, att de begravts
ensamma eller med några få andra i avgränsade egna
gravar med eget gravgods, ett starkt uttryck för
att gruppen inte längre var viktigare än individen.
Istället var både grupp och individ nu lika viktiga
och häri ligger kärnan till förståelsen för framväxandet av de s.k. gropkeramiska gravplatserna under
mellanneolitikum på Gotland.

Gravarna och omvärlden
Hur ska då de gropkeramiska gravarna och de framväxande gravfälten förstås i relation till liknande
företeelser i omvärlden? Tidigare har det som sagt
varit vanligt att se dem som mer eller mindre mesolitiska, som typiska för jägare och samlare, vilket
onekligen gett dem en generell snarare än specifik
karaktär. Detta är emellertid något jag nyss argumenterade emot och ska det talas i generella termer
skulle jag snarast föreslå att mångfacetterade gravar av detta slag samlade i tydliga agglomerationer
kan vara uttryck för samhällen som domineras av ett
förhållande till andra där både grupp och nätverk
är reglerade och viktiga, detta utan att det behöver
föreligga någon kontakt samhällena emellan. Detta
betyder emellertid inte att människorna inte kan ha
inspirerats av andra samhällen och deras gravskick,
något som leder över till ämnet för detta avsnitt.
Något som är vanligt bland de forskare som ti-
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digare inte heller har uppfattat det gropkeramiska
gravskicket som mesolitiskt eller som typiskt för
jägare och samlare är nämligen att de istället för
att blicka bakåt, tittat utåt i rummet. Att det finns
likheter mellan de gotländska gravarna och samtida
gravar i andra områden har lyfts fram och det har
framhållits att anläggandet av flatmarksgravar var
något som låg i tiden. Tidigt var det främst likheter med gravar söderut på kontinenten som lyftes
fram (t.ex. Lithberg 1914; Janzon 1974). Janzon
(1974:121) pekade t.ex. på likheter med gravar inom
klotamforakulturen i Polen där svinkäkar, bärnstenspärlor och ornerade benplattor lagts ner som
gravgods, något som går igen i de gotländska gravarna. Gravarna inom klotamforakulturen utgjordes
överlag av antingen grävda gropar i marken eller av
någon form av stenkistor, i vilka de dödas kroppar
placerades i hockerläge tillsammans med individuellt gravgods i form av ting tillverkade av framför
allt keramik, sten och/eller ben samt djurben. En
förändring från kollektivgravar till individuella gravar verkar ha skett över tid (Mallory & Adams 1997;
Woidich 2014). Praktiken påminner om den gotländska gropkeramiska i det att liknande material
av individuell karaktär lagts ner med de döda på ön,
att gravarna innehåller enskilda personer men ibland
också flera individer och i det att stenar integrerats
i vissa gravars konstruktion. Dessutom förefaller de
vara samtida och klotamforakulturen (ca 3250-2700
(2400) f.Kr.) efterföljde, precis som den gropkeramiska kulturen, trattbägarkulturen. Klotamforakulturen övergick sedan i snörkeramisk kultur. Intressant är också att en viss överlappning skedde i
samband med detta, där vissa höll fast vid det gamla
medan andra tog till sig och anammade det nya.
Detta har Roger Edenmo lyft fram avseende övergångsfasen från klotamforakultur till snörkeramisk
kultur i Tyskland (Edenmo 2008:242). Även inom
det snörkeramiska komplexet anlades dessutom flatmarksgravar. De hittills äldsta kända snörkeramiska
hockergravarna kommer från södra Polen och har
där daterats till ca 3100-2900 f.Kr. och möjligen
kan hockergravar utan snörkeramik längre västerut
också vara från samma period (Edenmo 2008:30).
Den koppling utåt i rummet som senare forsk
are argumenterat för är däremot att de gropkeramiska gravarnas uppkomst och karaktär ska förstås i relation inte till kontinentala gravskick utan
till det snörkeramiska komplexets lokala variant i
form av svensk-norsk stridsyxekultur. Härmed har
också gravarna i sig i huvudsak förlagts längre fram

i tiden, till efter ca 2800 f.Kr. De gropkeramiska
platserna ska först ha varit keramikplatser med företeelser som kan knytas till hanteringen av döda,
men där inga eller endast enstaka individuella gravar anlades (Carlsson 1998; Gill 2003; se kap. 2).
Platserna framträder här närmast som motsvarigheter till megalitgravarna, d.v.s. som ett uttryck av
respekt för och dyrkan av de döda som kollektiv och
inte av de avlidna som individer. Först i övergången
till MN B ska keramikplatserna ha förvandlats till
gravplatser, med en närmast explosionsartad ökning av gravar som en parallell företeelse till anläggandet av stridsyxegravfält (Carlsson 1998:51;
Gill 2003:179; se kap. 2). Först under MN B ska
alltså en respekt för och en fokusering på de avlidna som individer ha växt fram för att förekomma i
två varianter: som gropkeramiska gravar respektive
stridsyxegravar. I stark kontrast till detta har emellertid andra framhållit att gropkeramiska gravar och
stridsyxegravar representerade diametralt olika och
helt oförenliga gravskick (t.ex. Knutsson 1995; Å.
M. Larsson 2009; se kap. 2). Hur ska då det gropkeramiska gravskicket förstås i relation till gravar och
gravfält som vid samma tid växte fram söderut på
kontinenten redan under MN A och västerut inom
stridsyxekulturen under MN B?
För att börja med MN A är det frågan om det
under denna den äldsta delen av mellanneolitikum
på Gotland överhuvudtaget anlades några individuella gravar innehållande individuellt gravgods eller
om det endast var flatmarksgravar för flera personer
som anlades? Kan det alternativt ha varit kollektiva
hanteringar av människoben som var det enda förekommande eller i alla fall det primära? Hur ska
dessa uttryck i sin tur begripliggöras i relation till
omvärlden?
Att forskare placerat huvuddelen av de gropkeramiska gravarna i MN B är inte på något vis förvånande. Det var nämligen den bilden som hade växt
fram utifrån Janzons 14C-dateringar, Malmers genomgång av Västerbjersgravfältet och det stora antalet 14C-dateringar från Ajvide (Malmer 1962, 1975;
Janzon 1974; Burenhult 1997c, 2002). På senare år
har dock problematiska aspekter lyfts fram, som
felaktig förbehandling av ben som 14C-daterades på
1970-talet och ett överdrivet avdrag för att kompensera för reservoareffekten. Gravarna har p.g.a. båda
dessa faktorer skjutits alltför långt framåt i tiden (se
kap. 6). Korrigeras dessa dateringar tillbaka och tas
även nya 14C-dateringar med i diskussionen är det en
annan bild av MN A som träder fram.
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Anläggandet av gravar och framväxandet av de
särpräglade gropkeramiska lokalerna verkar ha gått
hand i hand från allra första början av MN A. Om
Janzons dateringar korrigeras tillbaka med ett minimum av 230 BP-år, om de 200 BP-år som dragits
ifrån dateringarna för att korrigera för reservoareffekten tas bort och om nya dateringar inkluderas faller inte längre gravarna främst i MN B för att fortsätta in i senneolitikum. Istället skjuts de tillbaka
in i äldsta tidigneolitikum för att sträcka sig fram
en bra bit in i MN B. Bara under de sista ca 100
BP-åren av MN B lyser dateringarna med sin frånvaro. Att dateringarna p.g.a. i flera fall starkt marina
δ13C-värden sannolikt bör korrigeras mer eller mindre långt fram i tiden (om än inte alltid och snarare
ca 30-120 än 200 BP-år), ser jag som förklaringen
till detta. De sent tidigneolitiska dateringarna ska
säkerligen justeras in i mellanneolitikum och det är
mycket möjligt att några av de hittills yngsta dateringarna egentligen härrör från den allra sista fasen
av MN B. Det får inte heller glömmas bort att det är
långt ifrån alla hittills utgrävda gravar som daterats
och att de utgrävda gravarna dessutom endast utgör
ett urval av alla de gravar som en gång anlades. De
gropkeramiska gravarna på Gotland är högst sannolikt ett rakt igenom mellanneolitiskt fenomen.
Detta innebär i sin tur att gravar anlades redan
i den allra äldsta fasen av mellanneolitikum och att
nya gravar fogades till äldre redan under loppet av
MN A. Frågan är emellertid om dessa äldre gravar
på något vis särskiljer sig från de yngre? Innehåller
de t.ex. mindre gravgods eller flera individer än gravar från MN B? För att studera detta har de enligt
erhållna 14C-dateringar allra äldsta gravarna valts ut,
vilka alltså säkerligen anlades redan under MN A
och dessa har även jämförts med andra tidiga MN
A-gravar från dels Köpingsvik på Öland, dels från
Korsnäs i östra Mellansverige. På senare tid har
nämligen flera 14C-dateringar av gropkeramiska gravar erhållits från dessa två platser, vilka alla visat sig
härröra från just MN A.
Utifrån en sammanställning av dessa tidiga gravar kan flera intressanta observationer göras (fig. 9.1).
För det första är det intressant att se hur många skelett dessa tidiga gravar inkluderar. Flerpersonsgravar
föreligger med två eller tre påträffade skelett i en
och samma grav. Det är emellertid många av gravarna som endast inkluderar ett enda skelett. Detta
är intressant särskilt som det inom klotamforakulturen anats en förändring från kollektivgravar till
individuella gravar över tid samt i och med att det
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individuella ofta förknippats först med gravar från
MN B. Individuella gravar var alltså ett inslag i det
gropkeramiska gravskicket från allra första början.
Intressant är också den stora variation som föreligger i gravgodset avseende både karaktär och mängd.
Skillnaderna från grav till grav var alltså stora redan
från början, vilket visar på individens framträdande
roll i dessa sammanhang. Många av de föremål och
företeelser som kan ses som karaktäristiska för de
gropkeramiska gravarna finns också med i dessa tidiga gravar, som yxor och mejslar av både flinta och
bergart, flintspån och flintverktyg, benredskap som
harpuner, fiskekrokar, ljuster och pilspetsar samt keramik i form av såväl hela minikärl som kärlbottnar
och skärvor. Hit hör också utvalda delar av djur, som
tänder, rörben, kranier, käkar och betar samt inslag
av t.ex. ockra liksom ovanliga ting som sänken och
näver. De ting människorna burit på kroppen visar
också på stor variation genom t.ex. pärlor av både
lera, djurtänder, fågelben och bärnsten samt genom
såväl uppsättningar av rörbenspärlor som av tandpärlor. Individerna skiljer sig även åt på så vis att det
är högst varierande mängder gravgods de fått med
sig i gravarna. Medan vissa gravar endast innehållit
ett eller ett fåtal föremål, inbegriper andra av dessa
tidiga gravar mycket stora mängder gravgods. Som
exempel kan grav 13 i Ajvide och grav 4 i Ire nämnas, liksom trippelgraven i Köpingsvik på Öland.
Att gravar med rikliga mängder individuellt gravgods skulle ha saknats under MN A stämmer inte.
Att lägga ner rikligt med gravgods på utvalda platser invid de döda var alltså inget som växte fram
med tiden, utan det fanns med från början.
Intressant att notera är också att andra företeelser
finns med i dessa tidiga gravar, vilka kommer att
diskuteras mer längre fram. Hit hör t.ex. avsaknaden av kranier som i grav 4 i Ajvide och av fötter
som i grav 80 i Västerbjers. Även viljan att binda
fast de döda anas genom de korslagda benen i såväl
grav 4 i Ajvide, som i grav 3 i Ire. Mer relevant att
ta upp här är emellertid att det finns företeelser i
dessa tidiga gravar, vilka i tidigare forskning vanligen tolkats som uttryck för kontakter med och/eller
influenser från stridsyxekulturen. Hit hör hockerläget, stenläggningarna och även förekomsten av föremål som bärnstenspärlor och håleggade yxor (se kap.
2). De flesta skelett har lagts i utsträckt ryggläge,
men några avviker genom att ha placerats i sidoläge
som i grav 30 B/C i Visby eller i hocker som i grav
28 i Ajvide och grav 1 i Korsnäs. Att hockerläge
nyttjades redan innan MN B styrks också av de två
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Region

Plats

Grav

Antal individer

Gravgods

Konstruktion

f.Kr. (CalPal)

Gotland

Ajvide

4

1?

Keramik, harpun, knacksten

Skelett i utsträckt ryggläge utan
kranium och lårben

Skärs av grav 13

BP

Gotland

Ajvide

13

1

Kärlbotten, håleggad mejsel, knacksten,
bergartsyxa, spets av flinta, tjocknackig
flintyxa, flintmejsel, flintspån, tandpärlor,
benpilspets, benspetsar, fiskekrok, slipsten,
svinben, näverrulle, ockra, samling med
bl.a. stenyxa, benspets, tandpärlor, retuscherad flinta, arbetat ben och svinbete

Intakt skelett i utsträckt ryggläge

3084+/-137

4385+/-65

Gotland

Ajvide

28

1

Bearbetad bergart och ben, flinta samt tre
keramikskärvor

Intakt skelett i hockerläge

3055+/-136

4350+/-85

Gotland

Ajvide

41

1

Keramikkoncentrationer, lerpärla, bergartsyxor, arbetat ben, benspetsar, hasselnötsskal

Intakt skelett i utsträckt ryggläge

3067+/-138

4360+/-80

Gotland

Hemmor

1

1-3?

Delar av hundskelett, en keramikskärva, två
benspetsar

Skelett med fragmentariskt kranium, utan höger ben och bägge
fötterna, i utsträckt ryggläge

3235+/-114

4535+/-70

Gotland

Ire

3

1

Rund bärnstenspärla, tandpärla av hund,
två underkäkar av igelkott, flintspån,
keramikskärvor, fiskkotor, sälben

Skelett i utsträckt ryggläge,
delvis fragmentariskt

3201+/-149

4510+/-100

Gotland

Ire

4

1

Svinklövar, rödockra, fiskben, 61 rörbenspärlor, 210 skalrör av dentalium, 10 tarsben av
ejder, två sältänder, keramikskärva, benspets,
flintavslag, flintyxa, stor fiskkota, djurben (säl,
svin, torsk, sill), minieggblad av bävertand

Skelett i utsträckt ryggläge,
fragmentariskt, överlagrades av
härd med kantställda stenar

3147+/-156

4450+/-100

Gotland

Visby

30A

1

28 rörbenspärlor, 12 djurben, benspets,
minikärl

Utsträckt ryggläge, under
stenpackning som även täckte
30B och 30C

3368+/-204

4647+/-135

Gotland

Visby

30C

2

Fyra djurben, två harpuner, två benspetsar,
156 tandpärlor i uppsättning över lårbenen,
svinbetsföremål, fiskekrok

Usträckt sidoläge. De två skeletten låg delvis överlappande på
rad efter varandra i direktkontakt
med överliggande stenläggning

3226+/-184

4520+/-125

Gotland

Visby

33

1, ursprungligen
eventuellt flera

Håleggad bergartsyxa, sänke, ljuster, benspetsar, ett flintavslag, djurben (svin, hund, säl,
gädda, lax), 55 rörbenspärlor, keramikskärvor

Utsträckt ryggläge under stenläggning av kalkstensflis

3140+/-157

4440+/-100

Gotland

Västerbjers

61

1?

Håleggad tjocknackig flintyxa, harpun,
keramikskärva, flintbit

Delvis nedrasat i grustaget,
troligen utsträckt ryggläge

3062+/-124

4370+/-70

Gotland

Västerbjers

80

1

Tjocknackig grönstensyxa och 99 tandpärlor i krans kring ena lårbenet; i fyllningen
18 keramikskärvor, flinta, svinbetar och
slipsten av sandsten

Utsträckt ryggläge, bl.a. fötterna
saknas

3002+/-85

4340+/-70

Södermanland

Korsnäs

A1

1

Keramikskärva

Skelettet (intakt) låg i hockerläge

2904+/-33

4275+/-45

Södermanland

Korsnäs

A2

1?

Krummejsel, tätt packade fiskben, hundkranium, lerpärla

Få människoben, bl.a.
underkäke, kvar i manslång
nedgrävning

3230+/-95

4520+/-45

Öland

Köpingsvik

1,
1950

1

Keramikskärvor, djurben, sältand, två
fiskekrokar, en benspets

Utsträckt ryggläge, bara underkäke kvar av kraniet, utan undre
extremiteter

3443+/-59

4645+/-45

Öland

Köpingsvik

3,
1950

1

Keramikskärva, tandpärlsuppsättning?, två
rörbenspärlor?

Kraniet och delar av bäckenet
bevarat

3187+/-114

4475+/-50

Öland

Köpingsvik

A5,
1970

1

Två keramikskärvor, varav en med borrat hål,
små mängder säl- och svinben, mänskligt
revben mellan lårbenen, skärvor i fyllningen
och i närheten, liksom en fiskekrok

Skelettet (intakt) var täckt av
sex stenar och låg i utsträckt
ryggläge

3018+/-67

4395+/40

Öland

Köpingsvik

Trippelgrav,
1975

3 personer
liggande på rad
efter varandra

Tjocknackig flintyxa, 20 rörbenspärlor,
tandpärla, tre harpuner, spånkniv av
flinta, två sälkranier, kärlbotten, fiskekrok,
två små bergartsmejslar, koncentration
fiskben, keramikskärvor, 11 benpilspetsar,
två flintavslag, sälkäke

Tre skelett, en man, en kvinna
och ett barn låg i utsträckt ryggläge delvis överlappande på rad
efter varandra

3014+/-66,
3010+/-66

4390+/-40,
4385+/-40

Öland

Köpingsvik

A7,
1970

1

Benspets, keramikskärvor, små mängder
säl- och svinben

Skelettet (intakt) var täckt av
tre stenar och låg i utsträckt
ryggläge

2974+/-48

4350+/-40

Figur 9.1. Gravar med tidiga dateringar (säkert MN A) från Gotland, Öland och östra Mellansverige. Uppgifter hämtade från Stenberger m.fl.
1943, Janzon 1974, Burenhult 2002, Samuelsson & Ytterberg 2002, Eriksson 2003, Papmehl-Dufay 2006, Fornander 2008 och Å. M.
Larsson 2009. Dateringarna redovisas utan att avdrag för eventuell reservoareffekt gjorts före kalibrering. Däremot har 230 BP-år adderats
till Janzons dateringar från Ire och Visby för att kompensera för felaktig förbehandling av benen.
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Figur 9.2. Hockerläge och stenkonstruktioner i gravar är något som vanligen har förknippats med stridsyxekulturen och MN B, men
förekommer redan i gropkeramiska gravar under MN A. Till vänster: den i hockerläge begravda kvinnan i grav 28 i Ajvide, Eksta sn
(Molnar 2008b:281), daterad till ca 3055+/-136 f.Kr. (4350+/-85 BP), foto Göran Burenhult, ur Burenhult 2002:128. I mitten: grav 33
i Visby, daterad till ca 3140+/-157 f.Kr. (4440+/-100 BP) där skelettet efter en 25-30 år gammal man täcktes av en stenläggning av
kalkstensflis. Ur Janzon 1974:331. Till höger: grav 32 i Visby, som att döma av den lårbensformade slipstenen i graven är från MN B och
som låg i närheten av grav 33, och även i denna grav täcktes skelettet, i detta fall en man i 50-60 års ålder, av en stenläggning gjord av
kalkstensflis. Ur Janzon 1974:329.

i hocker begravda personerna i grav 7 i Ire, av vilka
den ena bar en dubbeleggad bärnstenspärla kring
halsen (Janzon 1974:282, 286). Stenläggningar av
något slag är ovanligt, men förekommer. Både grav
30 och 33 i Visby täcktes av en konstruktion av
kalkstensflis och i två av Köpingsviksgravarna hade
stenar lagts ovanpå skeletten (se fig. 9.1 och 9.2).
En möjlighet är förstås att dessa med stridsyxe
kulturen associerade föremål och företeelser är ett
tecken på att något är fel med 14C-dateringarna. Det
finns emellertid en aspekt som talar för att det kan
vara dateringarna som är de korrekta. Om rummet
vidgas finns nämligen paralleller till just dessa företeelser i öbornas omgivning och det redan under
MN A. I ett första skede rör det sig om klotamforakulturens gravar på kontinenten som ibland utgjordes av gropar i marken, men i andra fall inkluderade
sten, där de döda begravdes i hockerläge och där
liknande gravgods som i de gropkeramiska gravarna
lagts ner, till vilka t.ex. bärnstenspärlor och ornerade benplattor hör. Att skelett ligger i hockerläge
eller att förslagsvis benplattor påträffats, något som
brukar associeras med stridsyxekulturen, behöver
alltså inte betyda att gravarna i sig är från MN B,
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utan istället kan det vara ett uttryck för att öborna
hade kontakter och relationer med människor söderut under MN A. Dessutom är en påverkan från
det snörkeramiska komplexet möjlig redan innan
stridsyxekulturen växte fram, i och med att snörkeramiska hockergravar anlades på kontinenten från
3100 f.Kr. och framåt. Jag är således benägen, gällande påverkan från områden och kulturer utanför
den gropkeramiska sfären, att likt bl.a. Janzon och
Lithberg blicka söderut redan under MN A snarare
än västerut först under MN B.
Samtidigt är det gropkeramiska gravskicket
ofrånkomligen, i förhållande till de kontinentala
gravskicken, något eget. Den krossade keramiken
och användandet av helt andra skelettlägen än hocker, anläggandet av både en- och flerpersonsgravar
liksom utformandet av lokala varianter av stenläggningar är aspekter som styrker detta. Hockerläget
är på intet sätt konsekvent tillämpat. Dessutom har
de stenkonstruktioner som är kända från öns gravar sin egen karaktär med en- till tvåskiktade lager över och/eller under skeletten eller med enstaka
stenar på, vid sidan av eller under de döda (se t.ex.
Janzon 1974). Gravskicket verkar överlag ha styrts
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av egna framvuxna regler och föreställningar, vilket
understryker att öborna fortsättningsvis stod allra
närmast, hade nära relationer och identifierade sig
med människor västerut. Det var nämligen västerut
som gropkeramiska gravplatser växte fram parallellt
med de gotländska under MN A. Gravarna verkar
dessutom vara en företeelse som etablerades vid ungefär samma tid på Gotland, som längre västerut på
Öland och längre åt nordväst i östra Mellansverige.
Det är också ofrånkomligen med gropkeramiska
gravar i andra regioner som de gotländska gravarna
allra mest överensstämmer. Samma variation som på
Gotland avseende skelettens skick och läge, gravarnas konstruktion, antal begravda personer och gällande gravgodsets mängd och karaktär finns i gravarna från Öland och östra Mellansverige. Att t.ex. i
flerpersonsgravar lägga de döda delvis överlappande
på rad efter varandra är något som en av gravarna i
Köpingsvik har flera direkta paralleller till på gotländska platser som Ire, Grausne och Visby (Janzon
1974; Österholm 1989:154).
Att liknande praktiker i sin tur pågick i den
gropkeramiska sfärens omvärld kan förvisso ha varit
inspirerande, men det räcker inte som förklaringsmodell till gravarnas uppkomst. Om något förändras
i omvärlden finns alltid i det lokala sammanhanget
ett val att antingen ta detta till sig eller avstå, på
samma sätt som också valet att ta till sig något i sin
helhet eller att omforma det efter egna behov och
förutsättningar föreligger (se kap. 1). Öborna stod
också i övergången till mellanneolitikum ofrånkomligen inför ett val, där de precis som andra männi
skor i deras omvärld kunde ha fortsatt att resa megalitgravar och tillverka trattbägarkeramik, men valde
att inte göra det. Här torde inre förhållanden och behov av förändringar i relation till den starka grupp
identitet som växt fram ha varit avgörande. Andra
strukturella identiteter kan ha tryckts undan, vilket
i sin tur kan ha resulterat i inneboende konflikter i
samhället och ett behov av förändring. När sedan
viljan till förändring fanns kan människorna säkerligen ha blickat utåt. Viktigt för det gropkeramiska
var också behovet av att lyfta fram individerna och
det individuella, där eventuellt ursprung och/eller
relationer utanför ön var en viktig aspekt av flera
(se kap 7, 8). Föremål och företeelser finns också i
öns gravar och gropkeramiska lager som visar på att
människorna på ön hade nära band och relationer åt
helt olika håll, bl.a. såväl med mellanneolitisk trattbägarkultur som med kulturgrupper längre söderut
på kontinenten.

Frågan är emellertid vad som skedde i övergången till MN B? När trattbägarkulturen västerut ersattes med stridsyxekultur lämnade det avtryck även
i det gotländska materialet. Nu var det istället med
stridsyxekulturen associerade föremål som dök upp
i öns material, vittnande om att det fortsättningsvis
var med människor just västerut som öborna hade
allra starka band, som de hade nära relationer med
och identifierade sig med, vilka över tid troligtvis
upprätthölls genom resor, personliga kontakter och
allianser. Precis som öborna under MN A delade
den dubbeleggade stridsyxan med trattbägarkulturen, skulle de under MN B komma att dela båtyxan
med stridsyxekulturen. Det är också i detta sammanhang jag vill begripliggöra förekomsten av lårbensformade slipstenar i öns material, bl.a. i två av
de hittills kända gravarna (grav 32 i Visby och grav
19 i Ajvide) (Janzon 1974; Burenhult 2002). Kanske
ska också genomborrade horn (hackor/grävkäppar),
som både förekommer i gropkeramiska gravar och
i stridsyxegravar, förstås på ett liknande sätt (t.ex.
Janzon 1974:75; Malmer 1975). Att relationer och
band som sträckte sig längre bort fortsättningsvis
var viktiga finns det emellertid också uttryck för,
genom t.ex. de två jylländska båtyxor som påträffats
i öns gravar (Lithberg 1914; Stenberger m.fl. 1943;
Janzon 1974).
De nära band öborna hade till människor västerut kan även bidra till förståelse för andra företeelser,
till vilka tillämpandet av hockerläge och anläggandet av stenkonstruktioner i slutet av perioden kan
ha hört. Att en stenläggning täckte en av öns gravar
innehållande en facetterad, lårbensformad slipsten
som gravgods skulle kunna tas som ett belägg för
detta (Janzon 1974:329; jfr Malmer 1975), även om
den andra graven som innehöll en dylik slipsten saknade stenkonstruktion trots att den daterats till en
sen del av perioden (4015+/-95 BP; 2577+/-163, som
p.g.a. det marina isotopvärdet bör förskjutas framåt
i tid (Burenhult 2002:96, 119; Norderäng 2008b).
Dessutom är det viktigt att ha i åtanke att detta i så
fall ändå inte var något för öborna nytt, utan såväl
hockerläge som stenkonstruktioner hade använts redan tidigare under MN A.
Däremot är det inte alla med stridsyxekulturen
associerade företeelser och föremål som öborna verkar ha tagit till sig. Ett föremål som är vanligt i
stridsyxegravar men ovanligt på ön är t.ex. benringar (jfr Malmer 1975). Även stridsyxekeramik saknas
i hög utsträckning samtidigt som öborna inte heller
tog till sig praktiken att deponera hela kärl. Den
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Plats

Grav

Antal individer

Gravgods

Konstruktion

f.Kr. (CalPal)

BP

Ajvide

19

1

Lårbensformad slipsten, minikärl, två lerpärlor, yxa,
flintkärna, ljuster, näver, sältran, nötskal, flera keramikkoncentrationer, djurben av bl.a. svin

Skelett (intakt) i utsträckt
ryggläge

2577+/-163

4015+/-95

Ajvide

60

1

32 svinkäkar, keramikkoncentration, bearbetad bergart,
flinta och ben, harpuner, fiskekrok, benspets, bärnstenspärla, två rörbenspärlor, hasselnötsskal, svinbetar,
svintänder, sältand

Skelett (intakt) i utsträckt
ryggläge

2556+/-54

4027+/-41

Ajvide

73

1

Flintkärna, knacksten, fiskekrok

Skelett (intakt) i hockerläge

2531+/-40

4005+/-40

Ajvide

83

2 (4?)

Ett benföremål samt ett bränt ben med eventuellt avsiktligt
gjort hål (vadben av svin), en möjligen bearbetad gråsten,
tre retuscherade flintavslag, tre svinklövar

Två skelett i sannolikt disartikulerat och omrört skick,
vilka saknade så gott som alla
hand- och fotben; kota samt
kraniefragment från ytterligare
två personer

2533+/-46

4005+/-45

Figur 9.3. Gravar med sena dateringar (säkert MN B) från Gotland. Uppgifter hämtade från Burenhult 2002 och Norderäng 2002, 2008b
samt 2010:25ff. Dateringarna redovisas utan att avdrag för eventuell reservoareffekt gjorts före kalibrering.

eventuella stridsyxekeramiken som hittats på ön
har liksom gropkeramiken varit fragmenterad. Det
kanske viktigaste är att människorna inte började
begrava döda på andra platser än inom de gropkeramiska lokalerna och att de således inte började anlägga gravfält på andra platser i landskapet. Öborna
tog alltså inte till sig ett helt och färdigt koncept,
utan vissa aspekter av det; aspekter de i sin tur valde
att ta till sig, använda och omforma på sina egna
sätt.
Frågan är emellertid om stridsyxekulturen kom
att förändra det gropkeramiska gravskicket på ett
mer grundläggande plan. Kan den process som
framväxandet av stridsyxekulturen med dess gravar
och gravfält är ett uttryck för, ha påverka öbornas
praktiker kring de döda inom de gropkeramiska
platserna? Kan de förändringar som skedde bland
människor som öborna identifierade och relaterade
sig till ha resulterat i att anläggandet av gravar på
ön ökade explosionsartat? Ska det stora antalet gravar och de stora gravfälten därmed ses som en parallell företeelse till stridsyxegravfälten? Medan jag är
övertygad om att uppkomsten av det gropkeramiska
gravskicket inte ska begripliggöras i relation till
stridsyxekulturen, är emellertid frågan om det kan
ha förändrats p.g.a. den?
Sett till alla de gravar från vilka människoben i
dagsläget 14C-analyserats är det onekligen så att det
är en liten del som med säkerhet endast utifrån detta underlag kan sägas tillhöra MN A. Av de tjugo
gravar som daterats i Ajvide, kan endast tre säkert
sägas vara från MN A utifrån enbart dateringarna
och med hänsyn till möjlig reservoareffekt. Om även
andra platser inkluderas rör det sig totalt om elva
gravar. Faktum är dock att precis detsamma gäller
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gravar som med säkerhet kan sägas tillhöra MN B.
Gruppen säkra MN B gravar är t.o.m. ännu mindre,
vilket delvis har sin förklaring i att när ytterligare
ca 50 BP-år läggs till en datering, skjuts den bortre
gränsen för denna datering efter kalibrering ungefär
200 år längre tillbaka i tiden. De gravar som säkert
är från MN B är därför endast grav 19, 60, 73 och
83 i Ajvide (se fig. 9.3). Även om underlaget är litet ger dessa fyra gravar sammantaget ingen bild av
någon dramatiskt förändrad praktik kring de döda.
Vanligast är precis som bland de äldsta gravarna att
en person ligger i respektive grav, även om en flerpersonsgrav också föreligger. Utsträckt ryggläge är
vanligast, men också hockerläge förekommer precis som förut. Däremot ingår nu en grav med disartikulerade skelett, men den frånvaro av specifika
kroppsdelar liksom det tillägg av enstaka delar från
andra personer som noterats i graven stämmer även
det med de äldsta gravarna. Ingen grav inkluderade
stenläggningar, men detta verkar inte heller finnas
bland de äldre gravarna i Ajvide, något som alltså
kan vara ett lokalspecifikt drag. Att stenläggningar
lades över gravar även under MN B vittnar grav 32
i Visby om där en lårbensformad slipsten ingick i
gravgodset (se fig. 9.2). Gravgodset uppvisar dessutom även bland dessa få gravar precis som tidigare
en stor variation både avseende mängd och karaktär.
Även nu finns alltså gravar med en riklig förekomst
av individuellt gravgods som i grav 19, men det är
inte heller nu något som är utmärkande för alla gravar (se fig. 9.3).
Samtidigt är det ofrånkomligen så att det stora
flertalet av de gravar som hittills daterats fallit i
perioden mellan dessa de allra yngsta respektive de
allra äldsta gravarna. Trots att dessa mellanliggande
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gravars BP-värden skiljer sig kraftigt åt och ligger
väl utspridda från strax före 4300 BP till strax efter
4100 BP, tycks de närmast pressas samman till en
och samma mer eller mindre överlappande period
efter kalibrering. De stora felmarginalerna, tillsammans med att hänsyn måste tas till eventuell reservoareffekt, gör att de flesta av dem tidsmässigt
efter kalibrering spänner mer eller mindre över brytpunkten mellan MN A och MN B, ca 2800 f.Kr.
Märkbart med denna stora grupp av dateringar
är att när Janzons dateringar blev för unga och när
reservoareffekten uppskattades vara ca 200 BP-år
före kalibrering, så kom de allra flesta av dessa gravar att skjutas in i MN B. Härmed gjordes också
bedömningen att de allra flesta gravar anlades under MN B och att det då formligen skedde en explosionsartad ökning av gravar. Med vetskapen att
reservoareffektens betydelse för människor överdrivits och att den dessutom varierat från individ till
individ öppnas en annan möjlighet, nämligen att
denna grupp egentligen kan inbegripa gravar från
en längre tidsperiod, inkluderade såväl sent MN A
som tidigt MN B, vilka i samband med kalibrering,
sannolikt p.g.a. någon platåeffekt, pressats samman.
Den hopklumpning av kalibrerade värden som finns
representerar sannolikt i realiteten ett mer tidsmässigt utspritt anläggande av gravar. Detta är också
vad fyndmaterialet talar för.
Flera av dessa gravar bör förstås som anlagda under MN A. Som exempel kan grav 1 och 2 i Ajvide
nämnas, vilket är gravar som delvis skär av varandra,
som innehåller personer med liknande δ13C-värde
och som daterats till grovt sett samma tid, ca 2800
f.Kr (ca 4230 BP). Att de påverkats av reservoareffekten talar dateringen av ett igelkottsben från grav
2 för, vilket vid datering visade sig vara ca 85 BPår yngre (4150+/-65 BP, 2739+/-103 f.Kr.). Ändå är
det mest troliga att gravarna ska placeras i den del
av dateringsintervallet som motsvarar sent MN A
p.g.a. att två dubbeleggade bärnstenspärlor hittades i grav 2 (Bägerfeldt 1992; Burenhult 2002:44;
Norderäng 2008b). Ett annat exempel är grav 34 i
Ajvide (1/1994) som daterats till ca 2986+/-97 f.Kr.
(4320+/-80 BP). Med ett påslag på 70 år för kompensation för ev. reservoareffekt hamnar emellertid
graven kring 2830+/-123 f.Kr. Även denna grav anlades dock sannolikt redan under MN A p.g.a. att
en dubbeleggad bärnstenspärla ingick i gravgodset
(Burenhult 2002:102; Norderäng 2008b). Fler exempel finns som styrker att dateringarna ibland ska
skjutas bakåt i tid, snarare än att som gängse va-

rit skjuta dem framåt. Hit hör grav 62, daterad till
ca 2703+/-118 f.Kr. (4085+/-40 BP). Den begravda
kvinnans relativt terrestra δ13C-värde (-18,2 ‰) talar emot någon betydande reservoareffekt. Ovanpå
denna grav har ännu en grav placerats, grav 57. Grav
57 bör alltså vara yngre, om det inte rör sig om en
återbegravning, men den har istället vid datering
blivit 40 BP-år äldre (2734+/-98 f.Kr., 4125+/-40
BP). Då gravar som överlappar varandra överlag verkar ligga nära varandra i tid är det möjligen reservoareffekten som påverkat, då individen i grav 57
hade ett δ13C-värde på -16,6 ‰ (Norderäng 2008b).
Detta innebär dock inte att gravarna nödvändigtvis
ska skjutas framåt i tid. Istället är åtminstone den
äldre underliggande grav 62 sannolikt anlagd under
den del av dateringsintervallet som motsvarar sent
MN A. I graven framkom nämligen ett vittrat förarbete till en liten dubbeleggad stridsyxa (Burenhult
2002:117).
Det är dock inte alltid som dessa gravar ska placeras i den bakre delen av det uppmätta troligaste
dateringsintervallet. Vissa gravar ska istället skjutas in i MN B. Hit hör fyndplats 87 i Västerbjers
från vilken ett människoben med ett δ13C-värde på
-15,3 ‰ daterats till 2734+/-103 f.Kr. (4140+/-60
BP) (Eriksson 2003). En viss reservoareffekt är trolig vilket tillsammans med fyndmaterialet, bestående av bl.a. flera skivformiga benringar (Stenberger
m.fl. 1943:taf.28, fig. 54), styrker att dateringen ska
placeras i intervallets yngre del som omfattar tidigt
MN B. Ett annat exempel är grav 65 i Västerbjers
som daterats till 2844+/-71 f.Kr. (4260+/-50 BP).
Ett starkt marint isotopvärde (det mest marina som
hittills uppmäts inom lokalen) har dock påverkat
dateringen, vilket styrks av det svinben från graven
vilket också daterats och som blev 120 BP-år yngre
(2737+/-100 f.Kr.; 4140+/-55 BP) (Eriksson 2003).
Att graven sannolikt hör hemma i MN B styrks i
sin tur av gravgodset genom fyndet av ett genomborrat hornredskap (huggvapen/hacka/grävkäpp)
(Stenberger m.fl. 1943:taf.25, fig. 48), vilket är en
typ av föremål som också påträffats i stridsyxegravar
(jfr Malmer 1975).
Bland de gravar som tidigare skjutits mer eller
mindre långt in i MN B p.g.a. felbehandlat material
eller överdrivet avdrag för reservoareffekt finns alltså
gravar som i realiteten anlades redan under senare
delen av MN A. Att mängden gravar skulle ha ökat
explosionsartat i övergången till MN B är således en
slutsats som inte verkar stämma. Min tolkning är att
nya gravar fogades till gamla hela mellanneolitikum
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igenom. Att det även bland de odaterade gravarna
finns vissa som hör hemma i MN A och andra i
MN B styrker detta ytterligare. Förekomster av t.ex.
dubbeleggade bärnstenspärlor som i grav 7 i Ire och
dubbeleggade stridsyxor som i grav 18 i Visby vittnar om dateringar till MN A, medan fynd av t.ex.
båtyxor, som i den dessvärre helt spolierade grav 7 i
Västerbjers, talar för en datering till MN B (Stenberger m.fl. 1943:taf.11, fig. 23; Janzon 1974:282, 286,
311; se också Bägerfeldt 1992).
Betraktas sedan de gravar som daterats till den
mellersta delen av mellanneolitikum föreligger dessutom intressant nog samma variationer i hantering
av skeletten, i skelettlägen och antal begravda individer samt avseende både mängden och karaktären på gravgodset, som i äldre och yngre gravar.
Gravar med rikliga mängder varierat gravgods, som
grav 79A samt grav 62 i Ajvide finns. Kontrasten
är stor i jämförelse med gravar som nr 53 i Ajvide
där en svintand och ett arbetat ben hittats eller i
jämförelse med grav 30 på platsen som inte innehöll
något gravgods alls. Gravarna innehåller också allt
från en till tre personer och skelettlägena varierar,
från disartikulerat som i grav 67:2 i Västerbjers och
grav 79B i Ajvide via hocker som i grav 36 i Ajvide
till utsträckt ryggläge som i grav 53 och 62 i Ajvide (Stenberger m.fl. 1943; Janzon 1974; Burenhult
2002; Norderäng 2007a). Att anlägga gravar med
allt från en till ett mindre antal individer, där varje
person fått sitt specifika läge och sitt individuella
gravgods av högst varierande karaktär och mängd
är således ett drag som verkar prägla det gropkeramiska gravskicket hela mellanneolitikum igenom.
Att gravskicket på något mer fundamentalt sätt
skulle ha förändrats p.g.a. stridsyxekulturens uppträdande finner jag således inget stöd för. Istället
präglas gravskicket av stor kontinuitet hela perioden igenom. Inget tyder på några stora omvälvande
förändringar. Att gravskicket skulle ha förändrats
markant över tid, så som t.ex. Fredrik Fahlander argumenterat för utifrån en detaljerad analys av Ajvide
verkar inte troligt. Fahlander menade att störst variation fanns mellan olika individer inledningsvis,
men att de sedan avindividualiserades med färre olika typer av gravgods som följd, för att sluta i en fas
då det helt saknades mönster och då endast en liten
variation fanns gravarna emellan (Fahlander 2009,
2010).
Kan det emellertid vara så att gravskicket förändrades i slutfasen av perioden i termer av en sammansmältning jämförbar med den som noterats gällande
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gropkeramik och stridsyxekeramik under begreppet
tredje gruppen (se t.ex. Å. M. Larsson 2009)? Även
detta har Fahlander argumenterat för. Han såg närvaron av båtyxor, lårbensformade slipstenar och mer
terrestra δ13C-värden som ett belägg för att nya bosättare kommit till platsen och att de jagande och
fiskande gropkeramikerna därför blev involverade
med stridsyxekulturens jordbrukare och boskapsskötare i periodens sista fas då människorna enligt
honom ska ha använt den sydligaste delen av lokalen.
Inom denna del återfinns vad Fahlander kallar för Xgravar, d.v.s. gravar som lagts ovanpå varandra ofta
i olika väderstreck. Dessa menade han var uttryck
för att regler löstes upp, vilket var början på slutet
för det gropkeramiska gravskicket. X-gravarna tolkades som uttryck för ett förändrat förhållningssätt
till äldre gravar, i kontrast till de äldre T-gravarna i
norr, där nya gravar grävts genom den yttersta änden
av äldre. Från att tidigare ha velat knyta an till äldre
gravar och gravlagda på ett respektfullt sätt, menade Fahlander att X-gravarna visar på ett fientligt,
aggressivt, brutalt och avsiktligt förstörande av äldre
gravar vid anläggandet av nya. Det kan ha handlat
om brist på respekt och om en illvilja som kan ha
syftat till att döda en redan död genom att förhindra denna persons liv på andra sidan. Därutöver ska
ett hybridiserande av de två kulturernas gravskick
ha skett, med två synbara förändringar som följd. Å
ena sidan lyftes en yta med spridda människoben i
sydväst fram som en möjlig parallell till stridsyxe
kulturens dödshus. Å andra sidan ska en förändrad
rumslighet ha tagit sig uttryck genom anläggandet
av gravlinjer, en idé hämtad från stridsyxekulturens
linjegravfält (Fahlander 2009, 2010).
Båtyxor var emellertid något öborna tog till sig
på ön redan i inledningen av MN B och de kom
själva att tillverka båtformiga stridsyxor, vilket talar
emot att båtyxorna och de lårbensformade slipstenarna var något för öborna främmande i slutet av
perioden. Att människorna själva bedrev jordbruk
gör också att terrestra värden på intet sätt behöver
tolkas i termer av kontakter med andra kulturer. De
X-formade gravparen verkar inte vara yngre än de
T-formade av såväl dateringar som gravgodset att
döma, utan var snarast parallella företeelser. Någon
särskild koppling till stridsyxekulturen gällande
de X-formade gravparen eller gällande gravar med
individer från vilka ett mer terrestriskt isotopvärde
erhållits finns inte.
När grav 57 anlades ovanpå grav 62, varigenom
ett X-format gravpar bildades, kom den underlig-
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Figur 9.4. Att gravar ibland överlagrar varandra verkar inte ha gjorts oavsiktligt. Inte heller verkar det vara fråga om ett avsiktligt
förstörande för att t.ex. försvåra för en redan död. Istället förefaller det överlag handla om en stark vilja att relatera till och knyta an till redan döda, något som kan exemplifieras av gravpar 57/62 och 58/61 i Ajvide, Eksta sn. Till vänster: här syns skelettet efter den 25-30 år
gamla kvinnan i grav 62, som är helt opåverkat av att en annan grav, grav 57 för en 50-60 år gammal kvinna, anlagts rakt ovanför. Foto
Göran Burenhult, ur Burenhult 2002:165. Till höger: här framträder de till synes omsorgsfullt ihoppackade benen efter skelettet av en 3545 år gammal man i grav 61, liggandes direkt invid fotändan av det helt intakta skelettet av en 50-60 år gammal man i den överlagrande
grav 58. Foto Göran Burenhult, ur Burenhult 2002:159.

gande graven inte att skadas alls. I samband med att
grav 58 anlades över grav 61 har dessutom skelettet i den äldre graven till synes omsorgsfullt samlats
ihop, bildandes en koncentration av ben nära och i
nivå med den yngre gravens fotända, nära den yngre
gravlagda personens högra fot och ben (Burenhult
2002:158f, 164f) (fig. 9.4). Detta har en parallell på
gravfältet långt norrut i grav 79, vilken dessutom
daterats till den mellersta delen av mellanneolitikum. I denna grav har en disartikulerad kropp återfunnits i direkt anslutning till en barngrav med ett
helt intakt skelett. Det tätt ihoppackade och disartikulerade skelettet påträffades som en samling liggandes endast 15 cm ifrån barnets högra fot och ben
(Norderäng 2007a:10, 2008b).
Att lägga gravar intill och på olika sätt över
varandra samt att plocka med de dödas ben eller
kroppar genom att ta upp dem ur gravar, att flytta
dem och ibland återbegrava dem, är en del av det
gropkeramiska mellanneolitiska gravskicket vilket
kommer att diskuteras mer utförligt längre fram (se

t.ex. Andersson 2004; Wallin 2015). Denna praktik
anknyter även de X-formade gravparen till och kan
ses som en variant av. En annan aspekt som hör samman med öns gropkeramiska platser är de spridda
människobenen, vilket jag skulle vilja se ytan i sydväst som ett uttryck för. Några stolphål som skulle
kunna styrka att ett dödshus funnits på platsen har
inte heller hittats. Koncentrationer av människoben
i relation till svarta ytor finns dessutom också i norr,
samtidigt som spridda ben är ett överlag ständigt
återkommande inslag i platsens lager (Norderäng
2010; Wallin 2015). Hanterandet och deponerandet av spridda människoben verkar inte heller höra
till enbart periodens slutfas, utan är en praktik som
förefaller ha pågått hela mellanneolitikum igenom.
Spridda människoben i Korsnäs i östra Mellansverige har t.ex. daterats till MN A, medan enstaka ben
från både Västerbjers och Ajvide daterats till mellersta mellanneolitikum (4291+/-55 BP, 4200+/-50
BP, 4110+/-50 BP) (Eriksson 2003; Fornander 2008;
Norderäng 2009:10). Idén om gravlinjer är i sin tur
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intressant men svår att föra i bevisning. De gravar
(47-42?-30-19-6-21 respektive 69?-58-51-44-37)
som ska ha bildat två gravlinjer över en stor del av
gravfältet i ett sista skede är en mycket brokig samling gravar. Att de skulle höra till periodens slutfas
är svårt att se, särskilt som linjerna i sig inte inbegriper alla de gravar från vilka yngst dateringar
erhållits. Dessa gravar uppvisar dessutom samma
uttryck och variationer som övriga inom lokalen i
allt från hur skeletten hanterats och placerats till hur
många individer som gravlagts, samt även avseende
gravgodset, dess mängd och karaktär, varför de på
intet sätt stödjer tanken om en ny gravpraktik eller
rumslighet.
Min slutsats är att den kännedom och kunskap
om stridsyxekulturen som öborna hade genom de
nära relationer de hade med människor västerut inte
kom att leda till någon genomgripande förändring
av gravskicket varken i övergången till MN B eller
senare. Den kom varken att påverka synen på döden
eller de döda och inte heller påverkades uppfattningen om hur de döda skulle hanteras och deponeras.
I
stället verkar det gropkeramiska gravskicket ha
växt fram tidigt för att sedan styras av liknande idéer och föreställningar hela perioden igenom, oberoende av de förändringar som skedde i den närmaste
omvärlden.
Med detta vill jag dock understryka att jag
på intet sätt menar att gropkeramiska gravar och
stridsyxegravar motsvarar diametralt olika och helt
oförenliga gravskick. För att upprätthålla en sådan
bild måste olika tolkningar av likadana ting och företeelser göras (se kap. 2). Likheterna är nämligen
många. Det rör sig i båda fallen om flatmarksgravar
för obrända personer, ibland med och ibland utan
stenkonstruktion, som fått liknande gravgods med
sig i gravarna. Samtidigt finns emellertid vissa skillnader. Det handlar om var de döda begravts, det
handlar om hur keramiken deponerats i gravarna
och även hanterandet av den döda kroppen verkar
ha skiljt sig åt. Både gällande kroppar och keramik
har skillnaden beskrivits i termer av helhet i kontrast till fragment (t.ex. Carlsson 1998; Å. M. Larsson 2009). I just dessa avseenden höll också öborna
fast vid det gropkeramiska hela mellanneolitikum
igenom.
Intressant nog kan emellertid detta vara ett karaktäristiskt drag för just Gotland och häri ligger
därför möjligen förklaringen till de betydligt större
gravfält som påträffats på ön i jämförelse med andra
gropkeramiska platser. Förvisso är skillnaden i beva-
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ringsförhållanden i många fall stor och det är klart
att det i områden där ben inte bevarats på samma
sätt, som i östra Mellansverige, rimligen varit svårare att upptäcka och tolka möjliga gravar. Hur problematiskt det kan vara illustreras t.ex. genom hur
graven i Lindskrog i östra Mellansverige påträffades
(Linderholm 2003). Utgångspunkten vid utgrävningarna, att lokalerna är boplatser snarare än gravplatser, torde också ha betydelse vilket kan jämföras
med hur skelettomma gravar på Gotland i tidigare
forskning tolkades som t.ex. avfallsgropar. Att det är
långtifrån alla gravar som lyckats identifieras är jag
övertygad om. Trots det anser jag att ifall lika stora
gravfält som på Gotland hade anlagts i andra trakter
så borde ändå bra många fler potentiella gravar ha
uppmärksammats. Intressant i relation till detta är
också de dateringar som på senare tid erhållits från
gropkeramiska gravar i Köpingsvik på Öland och i
Korsnäs i östra Mellansverige. Dessa har nämligen
uteslutande visat sig höra hemma i MN A.
Som jämförelse kan nämnas att 14C-dateringar av
stridsyxegravar i Skåne däremot som förväntat fallit
i främst MN B. Av tretton på senare tid utförda dateringar har två fallit i bronsålder, en i skiftet mellan-/senneolitikum och resterande tio i MN B. Av
de sistnämnda har fyra visat sig vara samtida med
dateringarna från Gotland (4135+/-45 till 4055+/60 BP; 2739+/-96 till 2643+/-125 f.Kr.) och ytterligare tre var endast marginellt yngre (15-30 BP-år,
d.v.s. 3990+/-40 till 3975+/-35 BP; 2533+/-41 till
2514+/-41 f.Kr.). De resterande tre föll i tiden ca
115-150 BP-år senare (3890+/-50 till 3860+/-60
BP, d.v.s. 2373+/-73 till 2335+/-96 f.Kr.) (Fornander
2011c:13). Att gravar från denna tid säkerligen finns
även i det gotländska materialet indikeras dock av
t.ex. grav 19 i Ajvide från vilken en sen datering erhållits samtidigt som skelettet hade ett marint isotopvärde.
Samtidigt är det en annan aspekt som skiljer
Gotland från både Öland och östra Mellansverige,
nämligen förekomsten av stridsyxegravar. Trots
skillnaden i bevaringsförhållanden är ett stort antal stridsyxegravar kända från östra Mellansverige,
där det på kring en meters djup hittats ting av mer
beständiga material som keramik samt sten och där
det i de säkra fallen också iakttagits nedgrävningskanter och/eller stenkonstruktioner (t.ex. Malmer
1962, 1975). I kontrast är inte en enda grav av denna
typ känd från Gotland. Gravar med båtyxor har på
Gotland istället återfunnits inom de gropkeramiska
platserna, medan gravar med stridsyxekärl är något
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som saknas helt. Detta öppnar upp för en möjlighet, som i alla fall torde vara värd att ha i åtanke
och analysera närmare framöver. Kan det vara så
att stridsyxekulturens etablerande medförde att det
gropkeramiska omdanades? Det jag då menar är inte
att det skulle ha förändrats så till vida att gropkeramiska gravfält växte fram, utan snarare tvärtom.
Kan det kanske vara så att anläggandet av individuella gravar på de gropkeramiska platserna i huvudsak var en äldre mellanneolitisk praktik på Öland
och på svenska fastlandet, en praktik som upphörde
eller genomgick omfattande förändringar i samband
med övergången till MN B då människorna i dessa
trakter istället tog till sig stridsyxekulturens gravskick?
På Öland har flera stridsyxegravar påträffats. Ett
skelett med en båtyxa begravd under en hög är känd
från ön, på en annan plats ska ett nedgrävt skelett
med en båtyxa ha påträffats och dessutom har en
mindre gravgrupp bestående av stenkistor grävts
ut, av vilka två stycken daterats till MN B (grav 4,
6) (4205+/-55 BP, 2785+/-90 f.Kr. och 4160+/-50
BP, 2755+/-91 f.Kr., med δ13C-halt på -15,1 respektive -16,3 ‰). Vad som i dessa fall styrker en MN
B-datering förutom påverkan av reservoareffekten
är att en av gravarna samt ytterligare en odaterad
grav på platsen innehöll med stridsyxekulturen associerade artefakter, som ornerade benringar (grav
4, 8). På Öland har också människoben som daterats till sannolikt MN B påträffats i en av megalitgravarna i Mysinge i Resmo sn (4185+/-40 BP,
2782+/-81 f.Kr.), i vilken också en flintyxa och en
benplatta hittades vilka båda tolkats som knutna
till stridsyxekulturen (Papmehl-Dufay 2006:72-78,
83). Den sammansmältning av element från gropkeramisk kultur och stridsyxekultur som på Öland
och i östra Mellansverige urskilts i periodens slut
(t.ex. Papmehl-Dufay 2006; Å. M. Larsson 2009),
var dessutom något som på Gotland skedde redan i
inledningen av MN B.
På Gotland verkar människorna, baserat på det i
dag kända materialet, varken ha återanvänt megalitgravarna under mellanneolitikum eller anlagt stridsyxegravar. Istället har de till synes hållit fast vid det
gropkeramiska gravskicket hela perioden igenom.
Detta påminner om den observation Edenmo (2008)
gjort avseende förändringen från klotamforakultur
till snörkeramisk kultur i Tyskland, där människorna inom vissa regioner verkade ha anammat det nya,
medan det inom andra regioner hölls fast vid det
gamla med en överlappning av kulturella uttryck

som följd. Kan det kanske vara en parallell till detta
vi ser gällande det mellanneolitiska gravskicket under MN B? Kan det vara så att människorna i vissa
trakter tog till sig det nya och började begrava döda
i flatmarksgravar på andra platser än inom de gropkeramiska lokalerna, medan människorna i andra
trakter, som på Gotland, höll fast vid det gamla och
fortsatte att begrava de döda inom de gropkeramiska
platserna hela mellanneolitikum igenom?

9.2 Synen på graven och
framväxandet av gravfält
Enligt min bedömning var det gropkeramiska gravskicket något som utvecklades redan i inledningen
av mellanneolitikum och som öborna sedan höll fast
vid hela mellanneolitikum igenom. Frågan är emellertid vad som kan sägas karaktärisera gravskicket i
sig och hur betraktades egentligen graven som företeelse? Hur behandlades de döda, hur såg praktiken
kring de döda ut och hur gick gravfältsbildningen
till?

Bildandet av gravfält
Hur växte gravfälten fram? Är gravfälten att betrakta som medvetet och avsiktligt skapade? Var
gravarnas inbördes förhållande till varandra viktigt?
Visste människorna var äldre gravar låg och var det
i så fall ett aktivt och medvetet val som avgjorde hur
nya gravar anlades i relation till äldre?
I tidigare forskning har åsikterna om hur gravfälten ska begripliggöras gått vitt isär. Tolkningar av
dem som allt från medvetet skapade rituella landskap
till anhopningar av gravar som en oavsiktlig följd av
att samma grupp eller t.o.m. olika orelaterade grupper återkommande återanvände eller använde samma
platser har presenterats. Vissa har menat att gravarna
var lika osynliga ovan mark för dåtidens människor
som för oss idag, medan andra framhållit att gravarna
måste ha varit markerade och synliga ovan mark. Oavsett om de anses ha varit synliga eller ej går dessutom
åsikterna isär i frågan om gravarna ska förstås som
bildandes gravfält i egentlig mening eller inte (t.ex.
Knutsson 1995; Österholm 1997a; Malmer 2002; Fahlander 2003, 2006, 2009, 2010; Norderäng 2010; se
också kap. 2).
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Figur 9.5. En koncentration av överlappande gravar i Ajvide, Eksta sn. Eftersom den yngre graven i samtliga dessa fall endast skär
igenom den äldre gravens huvudända har de kommit att benämnas som T-formade gravpar. Dels gravarnas förhållande till varandra,
dels det faktum att kraniet saknas i samtliga äldre gravar medan tänder eller underkäkar lämnats kvar (undantaget den helt skelettomma
graven) talar för ett i allra högsta grad avsiktligt förfarande. Ur Burenhult 1990:68f.

Viktiga för olika forskares argumentation har
i flera fall varit öns överlappande gravar. De har
lyfts fram som belägg för att människorna verkligen inte visste var äldre gravar låg. Äldre gravar ska
med andra ord ibland ha grävts igenom av misstag
(t.ex. Knutsson 1995). Att det i Ajvide i flera fall är
öst-västligt orienterade gravar som skurit av nordsydliga gravar har ingått i argumentationen för en
förändring över tid, där gravar först ska ha anlagts
strikt nord-sydligt och senare framför allt öst-västligt (Österholm 1997a). Att de överlappande gravarna är så få har emellertid också poängterats och lyfts
fram som argument för att gravarna måste ha varit
synliga ovan mark (Malmer 2002:92).
Gravar som överlappar eller skär av varandra är
en företeelse som observerats på flera av öns gropkeramiska platser, bl.a. i Ajvide, Ire, Västerbjers,
Grausne och Fridtorp. Två olika kategorier kan som
redan nämnts grovt sett urskiljas, närmare bestämt
T-formade respektive X-formade gravpar (se t.ex.
Andersson 2004; Fahlander 2010).
De T-formade gravparen motsvarar gravar som
grävts ner till ungefär samma nivå under marken och
där den yngre graven anlagts rätvinkligt mot och
grävts igenom den äldre gravens huvudända (Janzon 1974; Österholm 1989; Burenhult 2002). Dessa
gravar har även en annan faktor gemensam. Medan
de yngre gravarnas skelett genomgående återfunnits
intakta, har skeletten i de äldre gravarna genomgående saknat kranier. Däremot har personernas underkäkar och/eller tänder återfunnits. Detta gäller
med undantag av gravparet 14/15 i Ajvide, där istället hela kroppen i den äldre graven saknades (fig.
9.5). Till en början antogs de frånvarande kranierna
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vara en oavsiktlig följd av att dessa gravar skadats i
samband med att de överlappades (t.ex. Burenhult
1997c, 2002; Fahlander 2003), men en mer ingående
studie har visat att så inte är fallet (Andersson 2004).
Att de äldre skeletten ibland ligger långt ifrån den
plats där den yngre graven trängt igenom har uppmärksammats. Dessutom har i grav 6 i Ajvide den
dödas tänder påträffats nedlagda i korrekt ordning
strax invid den plats där kraniet borde ha legat. Tänderna var skadade som en följd av att de sannolikt
karvats ur käkarna och två av tänderna hade dessutom ersatts av falanger av säl respektive svin (Burenhult 1997c:58ff, 2002:46f, 72ff). Kranierna har
alltså avsiktligt plockats upp ur gravarna (Andersson 2004). Detta medför i sin tur att människorna
måste ha vetat precis var äldre gravar låg, åt vilket
håll gravarna sträckte sig och var huvudändan fanns.
Utifrån denna vetskap har människorna avsiktligt
grävt en ny grav rakt igenom en äldre gravs huvudända och samtidigt avlägsnat kraniet/huvudet från
den äldre gravens skelett/kropp. Lika viktigt som att
plocka upp kranierna, verkar det ha varit att lämna
kvar en del av den dödas tänder. Oftast har den från
kraniet vid förmultnandet separerade underkäken
lämnats, men avseende gravpar 6/7 i Ajvide hade
den äldre personens kropp ännu inte förmultnat, vilket skapade en unik situation, där människorna för
att kunna lämna kvar tänder i graven var tvungna
att karva loss dem.
De T-formade gravparen är alltså inte en följd
av att människorna först anlade gravar i nord-sydlig
riktning och senare i öst-västlig, varpå äldre gravar
oavsiktligt skadades (t.ex. Österholm 1989, 1997a).
Intressant i relation till detta är att de dateringar
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Figur 9.6. I de fall gravar lagts direkt på varandra, ofta i olika
riktningar, kallas de för X-formade gravpar. Ett tydligt exempel är
grav 16A och 16B i Fridtorp, Västerhejde sn. I detta fall innehåller
båda gravarna helt intakta skelett och den övre graven ligger
betydligt ytligare än övriga gravar inom gravfältet, vilket talar för
att man var fullt medveten om den äldre graven när den yngre
anlades rakt ovanpå. Ur Englund 1982:18.

som erhållits istället indikerar att gravarna i respektive par anlagts nära efter varandra i tid (t.ex.
grav 1/2 i Ajvide med 4230+/-60 BP och 4235+/75 BP) (Eriksson 2003; Norderäng 2008b). Det
handlar inte heller om att olika orelaterade grupper
besökte platserna och anlade serier av gravar, serier
som ibland oavsiktligt korsades (Fahlander 2003).
Istället handlar det om avsiktligt utförda handlingar
som syftade till att knyta eller relatera de döda till
varandra.
Som redan nämnts menar jag att detta gällde
även de X-formade gravparen. Detta är en grupp av
gravar där de döda gravlagts på exakt samma plats,
men ofta i olika riktningar och vanligen på olika
djup (fig. 9.6). Även dessa gravar verkar i vissa fall
ha anlagts nära varandra i tid, något som dateringarna av grav 67:1 och 67:2 i Västerbjers indikerar
(4200+/-55 BP och 4250+/-50 BP) (se Eriksson
2003; Norderäng 2008b). Dessa gravar har emellertid ingen annan urskiljbar faktor gemensam än
just själva placeringen. Ibland är nämligen båda skeletten i gravarna intakta som i Fridtorp (Englund
1982:37-42), i andra fall är antingen det undre eller
det övre skelettet fragmenterat eller disartikulerat
på något sätt. Gällande gravparet 58/61 i Ajvide
verkar som nämnts anläggandet av den yngre graven
ha medfört en förflyttning av den äldre gravens skelett och i just detta fall har också gravarna grävts ner
till samma nivå (Burenhult 2002:159). I andra fall
verkar det som att denna vilja att förankra gravar vid
varandra t.o.m. krävt att kroppar flyttats. Avseende

grav 67 i Västerbjers (Stenberger m.fl. 1943:60ff; Eriksson 2003) är de personer som gravlagts underst
inte primärt jordade på platsen, utan återbegravda
där i mer eller mindre disartikulerat skick. Kanske
flyttades de i samband med och p.g.a. att personerna
i den övre graven (som återfanns intakta) skulle begravas. Skillnaden mellan den undre graven här och
den undre i gravpar 58/61 i Ajvide är att den första
gravgropen storleksmässigt verkar ha anpassats efter
de återbegravda disartikulerade skeletten, medan de
ihopsamlade benen i grav 61 låg inom en manslång
nedgrävning (Burenhult 2002:115). Även grav 79A
och 79B i Ajvide hör sannolikt till dessa överlappande gravar, då två mörkfärgningar syntes ovan de två
skelett som hittades, vilka trots detta fick samma
gravnummer. Endast 15 cm ska dessutom ha skiljt
de två kropparna åt. Den äldre gravens skelett var
här intakt, medan den yngres var disartikulerat och
sammanpackat på en yta av endast 0,9 x 0,3 m. Om
det rör sig om en återbegravning eller om ett inom
graven flyttat skelett går inte att avgöra då uppgifter om nedgrävningarnas storlek saknas (Norderäng
2007a). Att förhållandevis lång tid skiljer de två
skeletten åt, närmare bestämt 120 BP-år (4275+/40 BP, 2902+/-18 f.Kr. respektive 4155+/-40 BP,
2757+/-86 f.Kr.), samtidigt som båda bör ha påverkats av reservoareffekten om än inte i fullt lika hög
grad (Norderäng 2008b), talar för att det i detta fall
snarast handlat om en vilja att genom en begravning
eller återbegravning ansluta till en äldre grav. Detta
kan jämföras med gravparet 57/62 i Ajvide, där det
undre först anlagda skelettet också var helt intakt,
men där däremot det fragmenterade övre skelettet,
som eventuellt kan vara återbegravt, vid påträffandet beskrevs som närmast nedtryckt som ett paket
i sin grav (http://www.hgo.se/Ajvide/92-98.htm
2002-02-15). Denna grav var emellertid stor nog att
rymma en hel intakt kropp (Burenhult 2002:111),
varför skelettets fragmenterade skick kan ha med ett
senare skede att göra.
Orsaken till varför gravar anlagts på varandra
verkar således ha varierat något från fall till fall, men
vad som framstår som gemensamt för alla är en stark
vilja att relatera gravar till varandra, vilket dessutom skett högst avsiktligt. Förfarandet förutsätter att
människorna både vetat exakt var äldre gravar låg
och hur de var orienterade. Detta tydliggörs av det
X-formade gravparet i Fridtorp. De gravar som undersökts på platsen har nämligen visat sig vara nedgrävda till ett djup av 0,7 till 1,2 m, alla utom just
den yngre graven i det X-formade paret, som påträf-

321

Kapitel 9

Figur 9.7. Ajvide, Eksta sn. Plan över gravfältet upprättad efter 1998 års grävsäsong. Ur Burenhult 2002:41. Sedan dess har ytterligare
gravar hittats. 1999-2001 vidgades schakten åt söder och sydväst och gravarna 63-73 påträffades. Fler gravar hittades därefter först
när schakten började vidgas norrut. 2003 framkom grav 74, 2005 grav 75 och 2006 grav 76-82. En på 1950-talet undersökt grav i norr
har åter uppmärksammats och benämnts som grav 83 och slutligen har en grav, nr 84, påträffats långt norrut. Denna sistnämnda grav
motsvarar sannolikt en annan gravplats.
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fades endast 0,4 m under markytan. Människorna
var alltså fullt medvetna om var den äldre graven
låg och på vilket djup, vilket möjliggjorde att den
yngre graven kunde anläggas rakt över den äldre, i
en annan riktning samt helt utan att den äldre graven överhuvudtaget påverkades (Englund 1982) (fig.
9.6).
Att gravarna verkligen var synliga ovan jord under mellanneolitikum anser jag att de överlappande
gravarna styrker. Att människorna vetat exakt var
gravarna låg förstärks också av att koncentrationer
av fynd ofta hittats i anslutning till dem, samtidigt
som också härdar och eldningslager haft en i många
fall nära koppling till just gravarna (se kap. 6). Janzon (1974:31) noterade bl.a. hur ett samband syntes
föreligga i Ire mellan spår av eldning ovanpå gravarna och de gravlagdas huvuden. Människorna visste
alltså var gravarna låg och hur skeletten orienterade
sig i dem. Nya begravningar samt andra handlingar
och händelser utfördes och strukturerades sedan i
relation till detta. En del gravar kan ha markerats
med stolpar och/eller stenläggningar. Att spår efter
dylika i de flesta fall saknas samtidigt som männi
skorna måste ha känt till hela gravarnas utbredning
talar dock för att de också synliggjordes på annat
sätt. Möjligen fylldes inte gravgropen ända upp eller
också fylldes den upp till en högre nivå än mark
ytan. På ett eller annat sätt var i alla fall gravarna
fullt synliga, vilket i förlängningen innebär att inga
kan ha vistats på dessa platser utan att veta att gravar fanns där. Därmed bör det också över tid ha varit
tydligt hur gravar lades till gravar och hur gravfälten växte fram. Gravfältsbildningen var alltså en för
öborna påtaglig och fullt synlig process.
Det fanns dessutom åtminstone i vissa fall en
stark vilja att relatera nya gravar till gamla. Frågan
är emellertid om gravarnas placering i förhållande
till varandra, även när de inte lades över varandra,
var viktig? Fanns det några regler eller praxis som
var avgörande för hur gravar fogades till gravar och
hur gravfälten därmed växte fram? I tidigare forskning har några idéer kring detta presenterats.
Som nämnts har gravarna i Ajvide tolkats som
först anlagda strikt nord-sydligt och sedan med tiden framför allt öst-västligt (t.ex. Österholm 1997a;
Burenhult 1997c, 2002) (se fig. 9.7), vilket dock de
överlappande gravarna motsäger. Värt att nämna är
också att av de tre gravar från vilka äldre dateringar
erhållits (13, 28 och 41) har endast en placerats i
strikt nord-sydlig riktning, de andra har orienterats
VNV-ÖSÖ. Även de yngsta gravarna uppvisar en

motsvarande variation, där t.ex. grav 60 låg västöstligt, grav 73 var orienterad SV-NÖ och grav 19
NNÖ-SSV (Burenhult 2002). Över hela gravfältet
varvas onekligen mer nord-sydligt orienterade gravar med mer öst-västligt orienterade, men detta är
ett mönster som inte verkar ha någon kronologisk
bäring. Inte heller tolkningen att gravarna på platsen skulle ha orienterat sig kring den första svarta
ytan är en idé som hållit, eftersom det med tiden påträffats gravar såväl långt söderut som långt norrut
samtidigt som också ytterligare tre svarta ytor identifierats (Norderäng 2009:21; fig. 6.4).
Även en annan idé har emellertid presenterats,
nämligen att gravarna i Ajvide växt fram från norr
och sedan allt längre söderut. Denna idé har presenterats av Fahlander som förklarat den med att människorna ska ha följt strandlinjens under perioden
påstått odramatiska och successiva tillbakadragande
utefter en svag slänt från norr till söder. Utifrån
detta har han urskilt tre faser: en nordlig, en mellersta och en sydlig, vilka kronologiskt ska ha följt
på varandra (Fahlander 2009, 2010). P.g.a. den fjärde litorinatransgressionen har dock strandförskjutningen under perioden varken varit odramatisk eller
successivt tillbakadragande och då lokalen låg på
en udde angränsade den till havet inte bara söderut,
utan också västerut. Att strandlinjen varit en faktor
som gravarna på platsen orienterade sig efter verkar
förvisso inte alls otroligt. Den tendens till rader som
kan anas från norr till söder kan t.ex. ha att göra
med att gravarna orienterade sig i förhållande till
strandlinjen västerut. Ett band av gravar från nr 21
i norr via grav 24, 33, 52, 38 och 39 till grav 53 och
54 i söder, följer t.ex. grovt sett 12,5-meterskurvan
(Burenhult 1997e:47ff). Att detta skulle ha kronologisk bäring ställer jag mig emellertid tveksam till
och framför allt verkar det inte som att gravarna på
platsen anlagts från norr till söder, varken av dateringar eller gravgods att döma.
De enligt 14C-analyserna äldsta gravarna ligger
inte bara inom Fahlanders nordliga äldsta område,
utan också inom det mellersta. Dessa gravar ligger
intressant nog inte heller samlade, utan istället utspritt, med en öster om den första svarta ytan (28),
en norr (13) och en väster därom (41). Detta gäller
också de gravar som fallit inom det stora spannet
under mellersta delen av perioden. Hit hör gravar
långt i norr, som 79A och 79B, men också gravar
från alla de tre tänkta faser som Fahlander lyft fram
belägna såväl långt norr- som långt söderut (t.ex.
grav 1, 2, 29, 53). Föremål som förknippas med MN
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A som dubbeleggade bärnstenspärlor och även en
dubbeleggad stridsyxa har dessutom framkommit
i gravar såväl i norr som längst i söder. Inte heller
de yngst daterade gravarna koncentrerar sig till det
sydliga och enligt Fahlander yngsta området. Gravarna uppvisar istället en stor rumslig spridning, av
vilka två är kända långt söderut (60, 73), en ligger
längre norrut i området mellan de tidiga gravarna
13 och 41 (19), medan en annan är en av de hittills
allra nordligast belägna som kan knytas till gravfältet (83). Idén att gravarna norr om Fahlanders
nordligaste område skulle kunna vara ännu äldre
har alltså inte kunnat verifieras. Grav 19 som är den
nordligast belägna inom Fahlanders mellersta område är dessutom den enda som innehåller en med
stridsyxekulturen associerad artefakt, nämligen en
lårbensformad slipsten, vilket styrker denna gravs
datering till MN B. För att tydliggöra det mönster
som framträder kan nämnas att t.ex. grav 53 i söder
och grav 41 i mellersta delen båda daterats till en
äldre fas än grav 19 och 83 längre norrut. Gravarna
har alltså inte anlagts från norr till söder och det är
inte heller så att människorna har följt topografin så
till vida att de första gravarna placerades högst i terrängen varpå gravar fylldes på neråt. Istället verkar
såväl högre som lägre liggande ytor och även ytor
belägna långt ifrån varandra ha använts parallellt.
Det finns slutligen ytterligare en idé om hur
gravfälten växt fram som presenterats, vilken också
var den första. Denna byggde dock inte på gravar
från Ajvide, utan från Västerbjers och lades fram av
Mats P. Malmer. Han menade att Västerbjersgravfältet kunde delas in i en nordlig äldre och en sydlig
yngre del (Malmer 1975) (fig. 9.8). Problemet med
Malmers uppdelning är dock att han utgick ifrån att
hela gravfältet var från MN B och han skiljde den
norra delen från den södra baserat enbart på föremål
kopplade till stridsyxekulturen. Att föra alla gravar
till antingen äldre eller yngre MN B är problematiskt inte minst sedan dateringar klargjort att det
också finns gravar på platsen som anlades under MN
A (Eriksson 2003; jfr Janzon 1974).
Inte heller uppdelningen i äldre respektive yngre MN B-gravar är helt oproblematisk. Den norra
halvan, separerad från den södra utifrån en tänkt
sträckning rakt över krönet på platsen i linje med
grav 24 och 62, definierades som äldre p.g.a. närvaron av båtyxor av äldre typ i två av gravarna. Den
södra halvan definierades som yngre baserat på förekomsten av s.k. huggvapen av horn i tre av gravarna.
Denna uppdelning ansågs vidare styrkt av att alla
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flintyxor, pilspetsar, benplattor och bärnstenspärlor
samt kärlbottnar utan dekor hittats i norr, medan
gravarna i söder inkluderade en håleggad stenyxa,
benringar och bennålar. Att dessa gravar enligt hans
mening var fattigare skildrades som en parallell till
stridsyxekulturens förenklade gravskick under period 5. Kärlbottnar i söder hade dessutom alla dekor
(Malmer 1975:107f).
Även om de äldre båtyxorna i norr onekligen talar
för att dessa två gravar anlades under äldre MN B,
förefaller det betydligt mer osäkert att föra den södra
halvan till yngre MN B utifrån huggvapen av horn.
Denna typ av föremål finns i både stridsyxegravar
och i de gotländska gropkeramiska gravarna varför
en datering till MN B är trolig. Det som motsäger
att de enkom skulle höra till en sen del av perioden
är dock att en av de gotländska gravarna, grav 65 i
Västerbjers, av en 14C-datering (4140+/-55 BP) att
döma verkar höra hemma redan i ett tidigt skede av
MN B (jfr Malmer 1975:65f). Det är alltså tänkbart
att båtyxorna och hornföremålen, som var grunden
för Malmers uppdelning, kan vara från samma tid.
Många av de andra ting som Malmer förde fram som
argument är föremål som i sin tur med stor sannolikhet användes under hela mellanneolitikum och
som med svårighet kan knytas till endast en specifik fas. Hit hör flintyxor, pilspetsar, bärnstenspärlor,
bennålar samt håleggade yxor. Som exempel kan
nämnas att det i grav 61 hittades en flintyxa och
denna i nordöst belägna grav hör till de äldsta bland
de hittills daterade (4370+/-50 BP, 3008+/-70 f.Kr.).
En grav som daterats till ungefär samma tid, grav
80 (4340+/-65 BP, 2998+/-80 f.Kr.), ligger dessutom intressant nog långt därifrån i den sydvästra
änden av gravfältets kända utbredning (Stenberger
m.fl. 1943; Eriksson 2003). En av bärnstenspärlorna
i grav 5 i norr har samma form som en bärnstenspärla i grav 2 i Ajvide, i vilken också dubbeleggade
bärnstenspärlor hittats (Stenberger m.fl. 1943; Burenhult 2002). Detta indikerar att bärnstenspärlorna även i Västerbjers mycket väl kan vara från
MN A likväl som från MN B. Den koncentration
av pilspetsar av både ben och skiffer som framkom
i grav 2 i Västerbjers (Stenberger m.fl. 1943), har i
sin tur en parallell i det knippe av benpilspetsar som
hittades i trippelgraven från Köpingsvik på Öland,
vilken daterats till MN A (4390+/-40 BP, 3014+/66 f.Kr. respektive 4385+/-40 BP, 3010+/-66 f.Kr.)
(Papmehl-Dufay 2006). Även i söder finns dessutom
gravar med rikliga mängder gravgods som grav 67,
samtidigt som fyndfattiga och tomma gravar också
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Figur 9.8. Västerbjers, Gothem sn. Plan över gravfältet, där det framgår hur gravarna ibland ligger enskilt, ibland i par och hur det i
andra fall fogats till en eller flera gravar bildandes mer eller mindre stora kluster. Denna tendens går igen också på andra gropkeramiska
platser, som i Ajvide, Visby och Fridtorp. Efter Stenberger m.fl. 1943, med tillägg av Janzon 1974. Ur Janzon 1974:336.

finns i norr som grav 12, 21, 41 och 78 (Stenberger
m.fl. 1943). Avseende kärlbottnar kan nämnas att
oornerade dylika hittats både i norr och i söder (se
t.ex. grav 9, 22, 33) (Stenberger m.fl. 1943; SHM
20822) samt att fyra av fem ornerade och därmed
sannolikt yngre kärlbottnar hittats i norr (grav 4,
6, 34, 59 i norr, 36 i söder) (Stenberger m.fl. 1943).
Vad får då detta för konsekvenser för den rumsliga
strukturen i Västerbjers? Som jag ser det utifrån
såväl gravgodset som tillgängliga 14C-dateringar är
bilden från Västerbjers mycket lik den från Ajvide.

Det verkar som att ytor belägna långt ifrån varandra
och i olika topografiska lägen, dels uppepå krönet,
dels utmed sluttningarna, användes parallellt.
Hur har då gravfälten växt fram? Gravarna verkar inte ha fogats till varandra i en given följd från
ett väderstreck till ett annat eller från en geografisk
alternativt topografisk belägenhet till en annan. Inte
heller finns det något kronologiskt samband mellan gravar med samma orientering. Denna splittrade bild tror jag samtidigt kan inrymma svaret på
ovanstående fråga, särskilt om gravarnas placering i
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Figur 9.9. Den tendens som verkar ha präglat gravfältsbildningen, där stora ytor togs i bruk tidigt och där gravar lades långt ifrån varandra, skapande utgångspunkter för åtskilda med tiden framväxande kluster, går igen på flera av öns gropkeramiska platser. Detta märks i
t.ex. Ire, Visby och Fridtorp. Överst till vänster: gravfältsplan över Ire, Hangvar sn, ur Janzon 1974:263. Överst till höger: gravfältsplan över
Visby, ur Janzon 1974:293. Underst: gravfältsplan över Fridtorp, Västerhejde sn, ur Englund 1982:15.

förhållande till varandra inom gravfälten studeras i
detalj.
På de platser där större sammanhängande ytor
grävts ut kan det noteras hur gravarna ligger i åtskilda kluster och hur de inom klustren verkar gruppera sig i par, i korta rader, i mindre grupper och/
eller i mer eller mindre tydliga tendenser till cirklar.
De gravar som påträffats i Fridtorp återfinns t.ex. i
två väl åtskilda grupper (Englund 1982:15) (fig. 9.9).
Inkluderas Västerbjers och Ajvide (Stenberger m.fl.
1943; Burenhult 2002), där större ytor tagits fram,
blir bilden mer komplex (se fig. 9.7 och 9.8). Enstaka
gravar kan ligga lite enskilt. Ibland ligger två gravar nära intill varandra med liknande form och ofta
i samma väderstreck, som grav 53 och 54 i Ajvide
eller 79 och 80 i Västerbjers (fig. 9.10). I andra fall
har flera gravar till synes fogats till, som då ofta ligger i andra riktningar. Hit hör t.ex. grav 39 och 45
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i Ajvide som ligger i samma riktning och till dem
har grav 38 fogats med en annan orientering. Ett
annat exempel är grav 40 och 41 i Ajvide som ligger
åt samma håll och där det på var sida om dem placerats två andra gravar, 42 och 50, i motsatt riktning.
Ytterligare ett exempel är de nära bredvid varandra
belägna gravarna 28 och 36 öster om svarta ytan,
som har en liknande form och innehåller personer
begravda i hocker. Norr och söder om dessa ligger de
betydligt mer långsträckta gravarna 27 och 37. Till
detta sätt att relatera gravar till varandra hör också
de överlappande gravarna, som även de som nämnts
i de flesta fall orienterats åt olika väderstreck. Överlappande gravpar förefaller således vara ett mer uttalat och kraftigt uttryck för ett i grunden likartad
tillvägagångssätt.
Samtidigt förefaller en intressant skillnad föreligga mellan å ena sidan överlappande gravpar och
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Figur 9.10. Bland de äldsta daterade gravarna är det flera som är en del av vad som skulle kunna kallas för gravpar, närmare bestämt två
närliggande gravar med liknande form och/eller orientering. Ett av dessa par finns i Västerbjers, Gothem sn. Här syns den tidiga grav 80 i
förgrunden och inte långt ifrån den, i precis samma riktning, har ytterligare en grav anlagts, nämligen grav 79 som skymtar i bilden strax
ovanför. Medan grav 79 anlagts för en medelålders kvinna, har en gammal kvinna begravts i grav 80. Ur Stenberger m.fl. 1943:taf.6, fig. 14.

å andra sidan gravpar som inte är överlappande
utan av andra skäl, som form och riktning, tycks
relaterade till varandra. De 14C-analyser som hittills
utförts indikerar nämligen att gravar som anlagts
överlappande ofta ligger nära varandra i tid, medan
det förefaller kunna vara en relativt stor tidsskillnad
mellan gravar som placerats nära intill varandra med
samma orientering och/eller gravform. Samtidigt är
det märkbart att de äldsta dateringarna från respektive plats härrör från gravar som ligger på stort avstånd ifrån varandra, inom ramen för olika rumsligt
åtskilda kluster. Detta gäller i såväl Västerbjers som
Ajvide samt även i Ire, där de två tidiga gravarna,
nummer 3 och 4, ligger på rejält avstånd ifrån varandra i varsin ände av gravfältets idag kända utbredning (Stenberger m.fl. 1943; Janzon 1974; Burenhult
2002) (fig. 9.9).
Därtill finns en tendens till att de äldsta dateringarna återfinns bland gravar som har en närliggande grav i samma riktning och/eller form strax
intill. Till de gravar som visat sig vara de hittills
äldsta kända från respektive lokal hör t.ex. grav 80
i Västerbjers och även grav 28 och grav 41 i Ajvide.
I ett av dessa fall har även den intilliggande graven
i paret daterats och det gäller den intill grav 28 belägna grav 36. Grav 36 (4215+/-75 BP, ca 2783+/-

104 f.Kr.) visade sig vara betydligt yngre än grav
28 (4350+/-85 BP, 3055+/-136 f.Kr.). Intressant
nog verkar detta gälla även om olika överlappande
gravpar ställs mot varandra. I Ajvide har intressant
nog tre av de fyra T-formade gravparen daterats. Av
de daterade paren är det längst österut äldst, paret
13/4. Dateringen av grav 13 är t.o.m. en av de äldsta
som hittills erhållits från platsen, ca 3084+/-137
f.Kr. (4385+/-65 BP). Gravparet väster därom, paret
1/2, är betydligt yngre med dateringar till 2801+/92 f.Kr. och 2802+/-105 f.Kr. (4230+/-60 BP och
4235+/-75 BP). Ytterligare något yngre verkar i sin
tur gravparet längst västerut ha varit, med en datering av grav 6 till ca 2731+/-104 f.Kr. (4135+/-60
BP) (Norderäng 2008b). De T-formade gravparen i
Ajvide verkar alltså med ett ganska stort tidsmässigt
avstånd ha placerats invid varandra allt längre västerut och kanske kommer paret längst österut, par
14/15, framöver visa sig vara allra äldst. Detta par
skulle om en motsvarande tidsskillnad förelåg t.o.m.
kunna vara från mellanneolitikums allra första början. Den bild som här framträder styrks också av andra gravar, som indikerar att en relativt stor åldersskillnad kan föreligga mellan närliggande gravar.
Den äldsta daterade graven i Västerbjers, grav 61,
ligger t.ex. strax söder om grav 39, en av de gravar
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på gravfältet som innehåller en båtyxa och således
hör hemma i MN B (Stenberger m.fl. 1943; Eriksson 2003). Sett till Ajvide är tidsskillnaden också
stor mellan förhållandevis närliggande gravar, som
grav 19, 29, 30 och 41 (Burenhult 2002; Norderäng
2008b). Ytterligare ett exempel kan tas från Visby
där bl.a. ett avskilt beläget kluster med gravarna
30-33 grävts ut. Här ligger de äldsta gravarna 30A
och 30B-C intill varandra i samma riktning, medan
den likaså tidiga grav 33 lagts i en annan riktning
strax intill. Till detta kluster har sedan även grav 31
och 32 fogats, av vilka grav 32 innehåller en lårbensformad slipsten och alltså är från MN B. Trots det
tidsmässiga avståndet förenas dessa gravar inte bara
av deras belägenhet inom samma kluster, utan också
genom att alla fem gravar täckts av stenläggningar
(Janzon 1974) (se fig. 9.9 och 9.2).
Min tolkning av gravfältsbildningen som process
är att de första gravarna som anlades på lokalerna
placerades enskilt och rumsligt separerade från varandra. Dessa gravar kom sedan att bilda utgångspunkt för flera parallellt framväxande gravgrupper
som med tiden blev olika stora och fick olika form,
samtidigt som nya enskilda gravar anlades och nya
gravpar och/eller kluster bildades. I vissa fall har
inga ytterligare gravar fogats till en enskilt anlagd
grav, i andra fall har en, ett par eller flera gravar tillkommit över tid. Vissa av dessa gravgrupper verkar
ha slutat att användas efter kortare eller längre tid,
medan andra gravgrupper tycks ha tillkommit i ett
senare skede. I ytterligare andra fall kan kluster ha
byggts på med gravar under hela mellanneolitikum.
Ibland verkar vissa kluster ha växt ihop, medan de i
andra fall förblivit separerade.
Jag har redan tidigare argumenterat för att de
gropkeramiska platserna växte fram i de lägen de
gjorde delvis p.g.a. ett behov av tillgång till större
ytor (se kap. 6), vilket styrks av det intryck som
gravfältsbildningen ger. Redan från början var gravarna något som återfanns utspritt inom platserna i
stort och det som skedde över tid var inte primärt en
spridning av gravar utifrån en tänkt punkt eller kärna, utan en förtätning. Detta understryker också att
anläggandet av gravar var en central del av praktikerna på dessa platser ända från mellanneolitikums
inledning och framåt.
Gravfältsbildningen understryker även en annan aspekt, nämligen att de människor som använde dessa platser och begravde döda där var nära
relaterade till varandra. Gravfältens beståndsdelar,
klustren, och den vilja som fanns att relatera nya
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gravar till redan befintliga, talar för att det inte alls
var grupper som inte var relaterade till varandra som
använde en och samma plats. Istället var de nära relaterade och knutna till varandra, synligt inte bara
i användandet av en gemensam plats för de döda,
utan också i det att det var så viktigt hur nya gravar
fogades till gamla. Intressant är också den parallell
till gravklustren inom de gropkeramiska platserna
som finns i kluster av lokaler runt om i landskapet
(se kap. 6). En möjlighet är att dessa ska relateras till
varandra. Tänkbart är att de mindre sociala enheter
som levde tillsammans i vardagen, som familjer eller
släkter, både var knutna till en viss bygd inom ön
och till ett visst gravkluster inom de gropkeramiska
platserna. Inom de gropkeramiska platserna kan i
sin tur den egna familjens kluster ha varit fokus för
ritualiserade nedläggelser samt praktiker av ett mer
privat slag, samtidigt som större ytor däremellan,
t.ex. de svarta ytorna i Ajvide, kan ha varit områden där gemensamma ritualiserade praktiker ägde
rum. Det kan alltså ha funnit både mer privata och
mer offentliga rum inom de gropkeramiska lokalerna. Lokalerna bör därigenom ha blivit till arenor
för skapandet och omskapandet av relationer på flera
olika plan.
Som uttryck och medel för skapandet och omskapandet av relationer kan gravklustren ha spelat
en alldeles särskild roll. Att anlägga nya gravar i förhållande till gamla kan ha varit ett uttrycksfullt sätt
att förstärka och/eller förändra rådande strukturer
och förhållanden inom samhället. Det bör ha funnits ett spelrum från att kunna välja att knyta an
till äldre strukturer genom att anlägga en ny grav
nära en specifik äldre grav på ett särskilt sätt till
att helt bryta med det tidigare genom att påbörja
en avskilt belägen ny enhet. Här bör människornas
sociala band och relationer till varandra ha varit avgörande. Kanske är också dylika sociala val en bidragande anledning till att redan jordade kroppar
ibland förflyttades inom gravfälten.
Det verkar ibland ha varit relativt lång tid som
förflöt innan en ny grav lades i mer eller mindre direkt anslutning till en äldre. En förutsättning för
detta måste därför ha varit att kunskaper, traditioner och föreställningar fördes vidare från generation till generation, något som de handlingar och
händelser som utspelade sig på dessa platser genom
århundradena bör ha bidragit till. Häri kan en viss
förståelse växa fram för varför nya gravar ibland placerades nära, intill eller ovanpå äldre, medan de i
andra fall placerades mer eller mindre långt däri-
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från. Gravarnas placering var således ett resultat av
aktiva, medvetna och dessutom synliga handlingar,
vilka säkerligen spelade en viktig roll i samband
med skapandet och återskapandet av människornas
roller och deras rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

Att utmana idén om graven som viloplats
Gravfältsbildningen var alltså en synlig och medvetet utförd process samtidigt som det sätt som nya
gravar fogades till äldre var starkt betydelsebärande.
Genom användandet av gemensamma gropkeramiska platser och genom formandet av olika kluster inom dem ingick gravfältsbildningen i centrala
sociala sammanhang på flera olika nivåer. Inte bara
sociala relationer och förhållanden var dock av vikt i
samband med de handlingar som ägde rum inom de
gropkeramiska platserna, utan minst lika viktigt var
säkerligen föreställningar om döden och de döda.
Det är också utifrån detta perspektiv jag framför allt
vill närma mig de mellanneolitiska öbornas syn på
graven i sig och deras praktik kring de döda.
Även avseende synen på öns mellanneolitiska
gravskick går åsikterna isär i tidigare forskning,
något som torde vara relaterat till att öns gropkeramiska material inrymmer ytterligheter. Å ena
sidan föreligger hela, intakta skelett som en gång
omsorgsfullt lagts ner i sina gravar. Å andra sidan
förekommer upplockade kranier, stympade skelett,
urkarvade tänder och spridda människoben. Helhetsbilden är på sätt och vis motsägelsefull och det
finns en så pass stor skillnad dessa uttryck emellan
att det verkar ha varit svårt att överbrygga. En tendens finns att forskare uppfattat antingen de hela
skeletten som det korrekta och de sönderdelade som
något avvikande och/eller tillfälligt eller vice versa.
Har de hela kropparna setts som det korrekta,
har ofullständiga skelett ofta tolkats som rester efter
förstörda gravar och det har som förklaring till deras
skick, och även till spridda människoben, hänvisats
till jordbruksarbete, markarbeten eller bevaringsförhållanden (t.ex. Janzon 1974; Österholm 1989;
Burenhult 2002). Då denna förklaring inte fungerat alls har manipulerandet av skeletten skildrats
som uttryck för avvikande, ovanliga eller tillfälliga
praktiker (t.ex. Österholm 1989, 1997a; Burenhult
1997c, 2002). Har istället de spridda människobenen och sönderdelandet av skeletten setts som det
korrekta och som ett typiskt uttryck för det gropke-

ramiska förhållningssättet till döda är det istället de
hela kropparna vilka skildrats som något avvikande
eller sällsynt (t.ex. Å. M. Larsson 2009).
Därutöver finns det forskare som istället framhållit att det splittrade materialet ska förstås som ett
uttryck för att två parallellt förekommande, men helt
olika gravskick existerade under öns mellanneolitikum (t.ex. Knutsson 1995; Norderäng 2010). Å ena
sidan ges bilden av ett jordande av hela döda kroppar, som i senare tid ibland förstörts av markarbeten
och vid sällsynta tillfällen manipulerats. Å andra
sidan lyfts spridda människoben och/eller disartikulerade kroppar fram som spår efter ett annat sätt att
hantera döda på som ägde rum parallellt. Knutsson
(1995) menade t.ex. att alla inte grävdes ner, utan
att döda också lades på marken och att de spridda
benen är spår efter detta. Johan Norderäng (2010)
har däremot argumenterat för att människorna vid
sidan av jordandet av hela kroppar också utförde begravningsritualer i flera steg, där de döda förvarades
på olika sätt inför ett sekundärt hanterande. Detta
ligger också i linje med Burenhult idéer om stolphål
som lämningar efter t.ex. plattformar för de döda
(t.ex. Burenhult 1990, 1997c). Denna förvaring av
de döda skildras som orsaken till de spridda benen i
platsernas lager. Först i ett senare skede ska de döda
kropparna i dessa fall, och då i mer eller mindre disartikulerat skick, ha blivit slutgiltigt begravda, något som de s.k. paketgravarna med disartikulerade
skelett lyfts fram som belägg för (Norderäng 2007b,
2010).
En annan förklaring har som jag tidigare berört
också presenterats, nämligen att dessa materiella uttryck speglar att förändringar skett över tid. Fahlander (2009, 2010) har argumenterat för att synen på
döden och de döda förändrades, och därmed också
praktikerna kring de döda. Inledningsvis ska förhållandet till de döda ha varit traumatiskt, varför
stor vikt lades vid begravningsritualerna. Männi
skorna manipulerade med de dödas kroppar, anlade
extremt långa gravar, relaterade gravarna till varandra i en vilja att uttrycka närhet och anlade dessutom gravar både för närvarande och frånvarande
kroppar, vilka alltså krävde samma behandling. När
förhållandet till de döda med tiden inte längre var
lika traumatiskt upphörde manipulerandet av de
döda helt, endast närvarande döda gravlades, flerpersonsgravar började anläggas och överlag lades
mindre energi vid begravningsritualerna (Fahlander
2009, 2010).
Att flerpersonsgravar och även både hela och
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disartikulerade alternativt mer eller mindre fragmenterade skelett existerade hela mellanneolitikum
igenom har jag tidigare argumenterat för (se t.ex. fig.
9.1 och 9.3). Skelettet i den tidiga grav 13 i Ajvide
är t.ex. lika intakt som skelettet i grav 2 i Ajvide
från den mellersta delen av mellanneolitikum och
även lika intakt som skelettet i bl.a. grav 19 i Ajvide
från periodens yngsta fas. I tidiga gravar, som nr 80
i Västerbjers vilken påträffades på 0,6 m djup och
grav 4 i Ajvide saknade de gravlagda utvalda kroppsdelar, som kranier, en arm, lårbenen respektive fötter (Stenberger 1936b; Stenberger m.fl. 1943:fig 14;
Burenhult 2002:45, 66f). Till gravar från mellersta
delen av mellanneolitikum hör grav 6 i Ajvide med
det saknade kraniet och de urkarvade tänderna liksom det hoppackade, disartikulerade skelettet i grav
79B i Ajvide (Burenhult 2002; Norderäng 2007a:10,
2008b). Situationen är densamma bland de yngsta
gravarna med de disartikulerade skeletten efter två
barn i grav 83 i Ajvide från vilka alla delar utom deras händer och fötter återfanns och där dessutom en
kota från en vuxen person och kraniefragment från
ett spädbarn identifierades (Norderäng 2010:27).
Det går alltså inte att föra hela jordade kroppar
till en del av mellanneolitikum och praktiken att
plocka med de dödas ben och kroppar till en annan. Dessa praktiker har tillämpats parallellt hela
perioden igenom. Därtill skulle jag vilja sätta både
extremt långa gravar och skeletttomma gravar i relation till dessa praktiker, vilket gör att inte heller
dessa kan sägas höra hemma i en del av mellanneolitikum, men inte i en annan.
Förekomsten av nedgrävningar stora och djupa
nog att rymma en människokropp med ett innehåll av utplacerade ting och djurben men med en
total avsaknad av människoben, var något som först
tolkades som gravar i samband med Ajvideutgrävningarna, där åtta dylika anläggningar identifierats
(se t.ex. Burenhult 1997c, 2002). Innan dess har fenomenet också noterats, men anläggningarna i sig
har då inte kommit att definieras som gravar, utan
som offerplatser, fyndplatser, gropar eller t.o.m. som
avfallsgropar. Hit hör offerplats 44 i Västerbjers,
som motsvarar en nedgrävd manslång stenläggning
på vilken noggrant utplacerade föremål i form av 6
genomborrade svinbetar, 95 tandpärlor, djurben och
ockra återfanns (Bellander 1934). Ett annat exempel är två avfallsgropar som undersöktes av Greta
Arwidsson 1947 och som beskrevs som långsträckta
nedgrävningar vilka först troddes kunna vara gravar,
men som sedan endast visade sig innehålla vad som
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bedömdes vara avfall, d.v.s. keramikskärvor, slagen
flinta, djurben samt två bitar av harpuner och en bit
av ett slipat grönstensföremål (Arwidsson 1947). För
att nämna ett exempel från Rangvide invid Lärbro
sundet har där undersökts en 1,4 m lång och 0,65
m djup grop innehållande sot, lite kol, keramik, slaget material av flinta och ben samt en fragmenterad
benpilspets (Schierbeck 2000). Sannolikt rör det sig
om en grav utan kvarvarande skelett. På denna plats
har också kalkflisor i en oval sättning, liksom en
anhopning av kalkstensflisor, noterats under torven,
tolkade som eventuella gravar, vilka emellertid inte
grävts ut (I. Engquist & S. Engquist 1964).
De motsvarande anläggningar vilka hittats i Ajvide har alltså tolkats som gravar och då närmare
bestämt som kenotafer. De har alltså begripliggjorts
som ett slags skengravar för individer som dött
någon annanstans, t.ex. till havs (t.ex. Burenhult
1997c, 2002; Fahlander 2009:120f). Fahlander har
framhållit det som otänkbart att de någonsin innehållit döda kroppar dels p.g.a. att ingen personlig
utsmyckning hittats i dem, dels p.g.a. den totala
avsaknaden av människoben. Om skelett legat där
borde åtminstone några tå- och fingerben finns kvar,
menade han (Fahlander 2009:120f, 2010). Detta förefaller logiskt, men vid ett närmare granskande är
det inte fullt så enkelt.
Det finns inget i de skelettomma gravarnas utformning och innehåll som bortsett från avsaknaden
av människoben skiljer dem från andra gravar och
som skulle kunna motivera att vi här står inför något särpräglat och i tiden begränsat. De åtta skeletttomma anläggningarna i Ajvide varierar t.ex. i längd
från 2,15 till 4 m och det rör sig om allt från helt
fyndtomma anläggningar till anläggningar med
rikliga mängder gravgods (Burenhult 2002). I dem
återfinns fiskeredskap, benspetsar, keramikskärvor
och även både en kärlbotten och en lerkula, stenredskap som yxor, mejslar och även slipstensfragment
har påträffats och dessutom djurben och djurtänder,
nötskal, näver och ockra. I en av dem, grav 21, har
också både en rörbenspärla och en bärnstenspärla
påträffats (Burenhult 2002:97). Ting burna kring
kroppen saknas alltså inte helt. Dessutom är det
långt ifrån alla gravar med skelett i som innehåller
personlig utsmyckning. Dylika ting saknas i skelettförande gravar som nr 10, 14, 16, 17, 28, 29, 37, 48,
50, 53 och 54. Det är alltså inte så att närvaron av en
död kropp automatiskt innebär närvaro av smycken
eller dräktapplikationer. Därför är inte frånvaron av
dylika ting ett tillräckligt argument för att helt ute-
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sluta möjligheten att kroppar ursprungligen funnits
även i de numera skelettomma gravarna.
Intrycket är att de skelettomma gravarna som
ligger blandade med skelettförande gravar inom
gravfälten, mitt bland gravar daterade till helt olika
skeden av mellanneolitikum, också ska förstås som
dylika; d.v.s. att det rör sig om gravar som anlagts
under olika delar av perioden och som en gång även
de innehållit hela kroppar. Pärlor saknas inte helt
och att smycken och dräktapplikationer är mer sällsynta i de skelettomma gravarna kan ha sin förklaring i att de avlidnas kroppar ibland kan ha plockats
upp innan de helt förmultnat och att föremål fästa
kring kroppen eller i klädseln då följt med. I så fall
är det dessutom väntat att inga skelettdelar alls
hittats i primärgraven. Ett förfarande av detta slag
skulle dessutom kunna förklara vissa av de disartikulerade skelett som hittats, vilket i så fall motsäger att de paketgravar som framkommit skulle vara
spår efter ett parallellt förekommande och helt annorlunda gravskick, än det som de hela kropparna
och de skelettomma gravarna representerar. Istället
tycks de vara intimt länkade till varandra.
Det finns också en annan möjlig förklaring till de
skelettomma gravarna och det är att alla ben plockats upp ur dem efter det att kroppen helt förmultnat.
Ofta verkar nämligen benen ha plockats upp utifrån
och in. Det finns en hel del skelett i öns gravar som
är närmast intakta och välbevarade, men som saknar
kraniet alternativt just den ena eller båda händerna
och/eller fötterna utan att gravarna i sig verkar vara
skadade av markarbeten. I dessa fall har människorna inte heller regelmässigt glömt kvar några småben, utan snarare tvärtom. Det verkar som att alla
ben räknades, att alla ben var viktiga och hade sin
specifika betydelse. Grav 3 i Hemmor innehöll t.ex.
ett skelett liggandes i hocker som saknade kranium,
handben, höger underben samt båda fötternas samtliga ben (Janzon 1974:260). Dessutom finns faktiskt
gravar i öns material som fullt ut överensstämmer
med de skelettomma anläggningarna, förutom att
det i dem påträffats just enstaka människoben. I något fall verkar det som att benen i sig närmast av
misstag lämnats i graven, kanske för att de låg dolda
samtidigt som gravgodset i sig inte fick rubbas. Det
är i alla fall så jag skulle vilja tolka de fynd som påträffats i Visby 0,5 m väster om det intakta skelettet
i grav 17. Där framkom nämligen en samling med
138 tandpärlor, ett flintavslag och två keramikskärvor tillsammans med vad som antogs vara fingerben
av människa (Janzon 1974:306f). Här verkar det

vara fråga om två närbelägna gravar, som ursprungligen innehållit en avliden person vardera vilka varit
iklädda tandpärlsuppsättningar, men där nästintill
samtliga ben från den ena personen senare plockats
upp. I de flesta fall ger dock gravarna med enstaka
ben intryck av att de delar som ligger kvar lämnats
där högst medvetet, då det ofta är fråga om något
större och väl synliga ben. Flera exempel från Ajvide
kan nämnas. I den 2,15 m långa grav 43 hittades,
förutom bl.a. en samling djurben, keramik och skal
invid bränd sten, bara ett enda människoben. I detta
fall var det ett underarmsben som lämnats kvar (Burenhult 2002:106). I den 2,8 m långa grav 31 hittades i sin tur spridda fragment av en person, bl.a. ett
skalltak (Burenhult 2002:101). Den 2,75 m långa
grav 42 innehöll i sin tur ett fåtal människoben.
Dessa bestod av kotor samt ben från underkroppen,
vars läge i förhållande till varandra talade för att det
troligtvis legat en hel kropp där ursprungligen (Burenhult 2002:106). Exempel kan även hämtas från
gropkeramiska platser utanför Gotland, som från
t.ex. Korsnäs. Den välkända och omskrivna anläggning 2 från platsen utgörs t.ex. av en 2,2 x 0,6 m
stor nedgrävning som innehöll en bergartsmejsel,
keramikskärvor, tätt packade fiskben och ett hundkranium i vars ena ögonhåla en lerpärla placerats.
De enda mänskliga delarna utgjordes av några kraniefragment och en underkäke (Fornander 2008; Å.
M. Larsson 2009:274). Min bedömning är att det
rör sig om en grav som ursprungligen innehöll en
hel kropp, men där alla ben förutom käken och kraniefragmenten successivt plockats upp.
Samtidigt som de skelettomma gravarna avseende utformning och innehåll ligger helt i linje
med gravar som innehåller skelett, var det alltså
vanligt att mer eller mindre stora delar av skeletten
plockades upp ur gravarna sekundärt. Att de dödas
kroppar inte alltid förmultnat helt vid dessa tillfällen vittnar de urkarvade tänderna i grav 6 i Ajvide
om, vilket i sin tur stärker möjligheten att hela ännu
sammanhängande kroppar också kan ha lyfts upp ur
gravarna sekundärt. Att sammanhängande kroppar
i disartikulerat skick hanterats och deponerats inom
lokalerna är de paketgravar som påträffats otvetydiga belägg för (jfr Norderäng 2007b). Läggs dessa
faktorer samman är det sannolikt att hanterandet av
de dödas kroppar inte sträckte sig från att enstaka
ben plockades upp ur gravarna till att endast något
enstaka ben lämnades kvar, utan att det fanns en
spännvidd från att de dödas kroppar lämnades helt
intakta till att de helt plockades upp. Min slutsats är
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Figur 9.11. Frågan är om inte extra långa gravar och helt skelettomma gravar egentligen är uttryck för exakt samma typ av praktik, nämligen
praktiken att ibland plocka upp en hel begravd kropp alternativt att plocka upp vartenda ben från ett skelett ur gravarna. När flera individer
begravts tillsammans har de ibland lagts mer eller mindre överlappande på rad efter varandra, med långa, smala gravar som följd. Ett exempel är grav 6 i Ire, Hangvar sn längst till vänster i bild, ur Janzon 1974:276. Det som i sin tur märks avseende extra långa gravar med endast
en individ, är att det i det tomma området ligger kvar gravgods spritt och i koncentrationer på ett sätt som ger intryck av att de en gång lagts
ner invid en död person. Detta syns t.ex. i grav 1 i Ajvide, Eksta sn näst längst till vänster, ur Burenhult 2002:53 och i grav 33 i Visby näst
längst till höger, ur Janzon 1974:332. På precis samma sätt ligger också gravgods kvar i de helt skelettomma gravarna, vilket grav 9 i Ajvide,
Eksta sn, är ett exempel på längst till höger, ur Burenhult 2002:70.

därför att även de skelettomma gravarna ursprungligen innehållit hela kroppar eller skelett, för att av en
eller annan anledning sedan antingen i sin helhet ha
förflyttats från sin primära grav alternativt i ett senare skede successivt plockats upp tills inte ett enda
ben fanns kvar.
Denna tolkning av de skelettomma gravarna
öppnar upp för en nytolkning också av de extra långa
gravarna. Den fråga som bör ställas är varför dessa
gravar är så pass mycket längre än andra? En möjlighet är att utrymme lämnades för nedläggande av
ett särskilt gravgods. Ett större utrymme har t.ex.
lämnats vid fotändan av gravar där stora mängder
svinkäkar deponerats. Att för oss idag tomma områden av detta slag kan ha varit till för gravgods som
med tiden inte bevarats är en möjlighet. Ofta återfinns dock till synes noggrant utplacerat gravgods
kvar i dessa utrymmen ovanför och/eller nedanför
den döda. Intressant i linje med detta resonemang
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är Janzons uppmärksammande av tydliga mörkfärgningar i gravarna kring vissa skelett, något hon
tolkade som spår efter trä. Hon menade att det i
några av dessa fall kan ha varit fråga om urholkade
stockar, möjligtvis båtar (Janzon 1974:22). Detta
skulle onekligen ha krävt extra utrymme och det är
en mycket intressant tanke, särskilt då den ger ett
perspektiv på hur graven i sig kan ha begripliggjorts.
Snarare än att ses som en viloplats väcks tanken om
graven som ett färdmedel. Tydliga mörkfärgningar
förekommer emellertid även kring skelett i betydligt
kortare gravar, varför det inte går att helt utesluta att
mörkfärgningarna i samtliga fall är spår efter någon
annan form av träkonstruktion, som kistor.
Detta har lett mig till att fundera över om det
inte istället kan finnas en koppling mellan de långa
gravarna och upplockandet av döda kroppar och/eller människoben. Jag har tittat närmare på förhållandet mellan skelettens längd och gravarnas längd,

Kapitel 9

i de fall uppgifter om både gravens mått och skelettlängden rapporterats eller då förhållandet dem emellan kan uppskattas utifrån foton eller ritningar. Vad
som är slående är hur väl dessa två faktorer i många
fall korrelerar med varandra. Det är uppenbart att
människorna vid grävandet av gravgropen verkar ha
anpassat sig till såväl den dödas längd som till hur de
tänkt placera den döda. Inte bara placerandet av graven i sig, utan också utformningen av gravgropen förefaller vara följden av en medveten och genomtänkt
process. Man verkar redan i förväg ha haft en klar
uppfattning om hur gravläggningen skulle komma
att se ut, hur den eller de döda skulle placeras och
vad som skulle följa med i graven, något som grävandet av gropen sedan anpassades efter. I grav 36 i
Ajvide ligger t.ex. en 1,56 m lång 20-30 år gammal
kvinna begravd i en gravgrop på endast 1,15 m (Burenhult 2002:103). Orsaken är att kvinnan lagts i
hockerläge, vilket gravgropens längd anpassats efter.
På liknande sätt är gravgropen som grävts för det
7-åriga barnet i grav 60 anpassad efter barnets längd
med sina 1,4 m (Burenhult 2002:114, 162). Här har
också ett visst utrymme lämnats vid fotändan för de
där deponerade svinkäkarna. Ett genomgående drag
i övrigt är att gravar som anlagts för enskilda vuxna
personer, vilka placerats i utsträckt ryggläge, har en
längd av i regel omkring 2 m (se t.ex. måttuppgifter
i Burenhult 2002).
Även avseende längre gravar finns det flera exempel på att gravlängden anpassats efter de begravda personernas längd och kroppsläge. Orsaken till
att dessa gravar är längre än genomsnittet är helt
enkelt att de anlagts för flera personer, som placerats på rad efter varandra i en och samma gravgrop (fig. 9.11). Den 2,7 m långa grav 52 i Ajvide
innehåller t.ex. två barn, varav den ena bedömts
vara ca 7 år och den andra 18-24 månader gammal. Barnen har placerats i linje på rad efter varandra (Burenhult 2002:109, 150). I grav 6 i Ire har
tre personer lagts delvis överlappande på rad efter
varandra. Nedgrävningskanten kunde tyvärr inte
följas runt hela graven, men skelettens sammanlagda längd indikerar i sig själva att gravgropen
måste ha varit mer än 3 m lång (Janzon 1974:16,
276). Andra gravar visar att praktiken att lägga de
döda i rad efter varandra och då mer eller mindre
överlappande i samma gravgrop inte bara skedde
i undantagsfall. Hit hör t.ex. den utgrävda graven
i Grausne och även grav 30B-C i Visby (Janzon
1974:322; Österholm 1989:154).
Det går således att urskilja ett återkommande

mönster, där gravgropens längd anpassats efter de
dödas längd och läge. Detta talar för möjligheten
att extra långa gravar inte alls behöver ses som ett
särskilt fenomen, utan att det kan vara fråga om
gravar som ursprungligen anlagts för flera personer
och där människorna valt att lägga de döda på rad
efter varandra. Variationen är stor också gällande
dessa långsträckta anläggningar, där allt från helt
skelettomma gravgropar till gravar innehållande
helt intakta skelett föreligger. Att människorna
ibland skulle ha kunnat plocka upp ett eller flera kroppar alternativt skelett helt, samtidigt som
andra lämnades helt eller delvis intakta förefaller
därför inte otänkbart. En aspekt som ytterligare
talar för denna tolkningsmöjlighet är gravgodset.
I enpersonsgravarna återfinns gravgodset vanligen
utspritt eller placerat i koncentrationer under, på,
intill eller över den dödas kropp. I de långa gravarna går det däremot att notera att gravgodset ibland
är utspritt i flera rumsligt åtskilda koncentrationer.
Ett tydligt exempel är grav 1 i Ajvide, som från
det att den korsats av grav 2 i norr sträcker sig
3,2 m söderut (fig. 9.11). Skelettet som påträffats
i graven ligger i dess nordligaste ände med gravgods placerat på och intill kroppen. Nedanför fötterna följer sedan ett på gravgods tomt parti innan
gravgods åter dyker upp i den sydligaste delen av
graven. Gravgodset i den sydligaste delen ligger
dels utspritt, dels i en samling, något som starkt
påminner om hur gravgods rent generellt brukade
deponeras i anslutning till en avliden person. Det
kan också nämnas att medan bl.a. två bärnstenspärlor påträffats intill skelettet i norr, så återfanns
också två bärnstenspärlor bland gravgodset i gravens sydligaste del (Burenhult 2002:43f, 53). Att
denna sydliga del av graven ska förstås som en parallell till de helt skelettomma gravarna är därför
troligt. Det verkar alltså som att grav 1 i Ajvide
ursprungligen varit en flerpersonsgrav, i vilken två
personer placerats på rad efter varandra. Inom ramen för de fortsatta aktiviteterna på platsen har sedan den i söder belägna kroppen eller dess ben helt
kommit att plockas upp. Ett annat exempel är grav
33 i Visby där det bevarade och av markarbeten
delvis skadade skelettet påträffades liggande mer
än en meter ifrån gravens huvudända (fig. 9.11). I
denna del av graven, där också en håleggad bergartsyxa hittades, fanns alltså gott om utrymme för
ytterligare en individ (Janzon 1974:332). Situationen påminner om den långa grav 24 i Västerbjers,
där den avlidna kan ha gravlagts i en båt och där
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det påträffade skelettet låg centralt i graven, med
gott om utrymme såväl nedanför som ovanför kraniet, där också gravgods återfanns liggande långt
ifrån kroppen. 1,24 m från huvudet påträffades en
kärlbotten, medan en koncentration av fynd hittades nedanför fötterna, bl.a. under en slipsten som
framkom 0,7 m från skelettets fotben (Floderus
1933; Janzon 1974:17).
Utifrån dessa tolkningar växer bilden fram av
att gravar med hela, disartikulerade och/eller fragmenterade skelett samt att flerpersonsgravar, långa
gravar och skelettomma gravar inte är att betrakta
som olika fenomen och sannolikt inte heller som
oliktida. Det verkar inte handla om uttryck för
skilda och över tid föränderliga gravpraktiker, utan
istället framträder dessa företeelser som intimt länkade till varandra. Skelettomma gravar och långa
gravar verkar vara ett resultat av samma praktik,
d.v.s. praktiken att ibland lyfta upp en hel död
kropp ur gravarna alternativt att successivt plocka
upp vartenda ben från ett och samma skelett.
Samma förhållande som gällde de långa gravarna
kan dessutom föreligga även avseende gravgropens
bredd. Identifierade nedgrävningskanter visar att
gravgropen i vissa fall inte gjorts bredare än att
nätt och jämnt rymma den döda kroppen. En av
de långa gravarna i Visby var t.ex. endast 35-50
cm bred (Janzon 1974:16). I andra fall framgår det
av skelettens läge att de verkar ha lagts ner i ett
trångt utrymme (se t.ex. foton i Stenberger m.fl.
1943). Detta samtidigt som gravar för flera individer också visar att de inte alltid lade de döda på
rad efter varandra, utan ibland också bredvid varandra. Den 1,5 m breda grav 29 i Ajvide innehöll
t.ex. en vuxen och två barn vilka placerats bredvid
varandra (Burenhult 2002:100f, 129). I grav 38
återfanns på liknande sätt två vuxna och ett barn
bredvid varandra i en 1,3 m bred gravgrop (Burenhult 2002:104, 137). Kanske kan således gravens bredd, när denna överstiger ungefär en meter,
vara en indikation på ytterligare flerpersonsgravar.
Sammantaget verkar det som att det var förhållandevis vanligt att anlägga gravar för flera personer.
Om denna tolkning i sin tur accepteras, innebär
det att upplockandet av kroppar och/eller ben ur
gravarna måste ha varit en mer omfattande praktik
än vad man tidigare förstått.
Vad har människorna då som nästa steg gjort
av dessa upplockade kroppar och ben? När det gäller upplockade kroppar i disartikulerat men ännu
sammanhängande skick verkar dessa ha blivit åter-
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begravda. Intressant nog finns i dessa fall en nära
koppling till andra gravar inom lokalerna, vilket
styrker att detta inte ska ses som någon separat
praktik. De disartikulerade kropparna har nämligen
återbegravts eller deponerats under, invid, över eller
t.o.m. i andra gravar (se t.ex. fig. 9.14). Då de skelett
som påträffats i disartikulerat skick är få kan detta
emellertid inte ha varit någon utbredd praktik, utan
snarare något människorna tagit till i extremfall.
Betydligt vanligare tycks det ha varit att plocka
upp enskilda ben ur gravarna. Vad som i nästa steg
skett med dessa ben finns två möjliga förklaringar
till. En möjlighet är att en del av dessa ben återbegravdes tillsammans med andra personer. Det finns
nämligen gravar där endast ett enstaka eller ett fåtal
ben av en annan eller andra individer påträffats. Det
kan förvisso vara frågan om personer som ursprungligen också gravlagts, vars ben sedan nästintill helt
plockats upp, men en annan möjlighet är att det rör
sig om ben från en äldre grav som plockats upp för
att begravas tillsammans med en nyligen avliden.
Hit hör den kota och de kraniefragment som hittades i dubbelgrav 83 i Ajvide (Norderäng 2010), men
också t.ex. grav 93 (2/50) i Västerbjers kan nämnas,
där en människotand hittades strax öster om den
begravda personens kranium (Arwidsson 1955). En
aspekt som styrker ett dylikt förfarande är grav 27 i
Fridtorp. Denna grav innehöll nämligen ett till synes
intakt skelett. Vid ett närmare granskande visade
det sig dock att det gravlagda kraniet inte härrörde
från samma person som underkäken samt resten av
kroppen (O. Persson & E. Persson 1982:101). Denna
persons kranium måste således ha plockats upp för
att, antingen i samband med detta eller i ett senare
skede, ha ersatts av en annan persons (fig. 9.15).
Den andra möjligheten är att de ben som påträffats i eller intill härdar, inom svarta ytor eller spridda
i lagren inom lokalerna i stort är just de ben som
plockats upp ur gravarna. Det har emellertid föreslagits att dessa i lagren spridda ben är spår efter döda
som inte alls jordats på platserna, utan som istället
lämnats på marken alternativt förvarats på t.ex. plattformar i väntan på fortsatt hantering eller att de helt
enkelt härrör från gravar som förstörts i senare tid.
I Ajvide har de spridda människobenen studerats något mer i detalj. Från undersökningarna
1983-2008 har 768 människoben identifierats liggande spridda i de fyndförande lagren, ett antal som
bedöms vara betydligt lägre än det egentliga antalet
då 1990-talets osteologiska material ännu inte gåtts
igenom (Norderäng 2010). Senare genomgångar har
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visat att minst 1122 spridda människoben hittills
tillvaratagits inom lokalen (Wallin 2015:56). Johan
Norderäng har poängterat att dessa lösfunna ben
påträffats över hela Ajvide, både inom ytor med och
utan gravar. Baserat på detta har han också ifrågasatt den tolkning som gjorts genomgående vid
utgrävningarna, nämligen att benen skulle härröra
från förstörda gravar. Han har dessutom lyft fram
att många av människobenen påträffats långt under plogdjup (Norderäng 2010). Att benen skulle
härröra från gravar som förstörts vid markarbeten i
senare tid motsägs även av andra faktorer, som att
koncentrationer av människoben hittats, t.ex. i anslutning till svarta ytor i Ajvide. Dessutom finns
spår av mänskligt hanterande på en del av benen.
I Hemmor visade sig de spridda människoben som
hittats vid en härd både vara kluvna, spjälkade,
svedda och brända (Hedemark m.fl. 2000). Ett annat exempel kan nämnas från Ajvide, nämligen det
som kommit att betecknas som grav 72. I detta fall
verkar nämligen gravtolkningen vara en felbedömning, särskilt som det vid kommande grävningar
visade sig att fynden av lösa människoben i lagren utan koppling till synlig gravkontext fortsatte
(Norderäng 2002, 2003). Ingen nedgrävning hade
kunnat urskiljas kring det som ringades in som
grav 72, utan istället rörde det sig om en förhållandevis stor yta, ca 3 x 5 m, inom vilken rikligt
med spridda ben från minst två olika individer hittats (se också grav 22, 44 och 46). Mängden var
så pass stor att det initialt förmodades röra sig om
en förstörd dubbelgrav. En del av benen framkom
nära grav 73 som innehöll ett helt intakt skelett,
vilket även det talar emot idén om förstörda gravar
i området. Dessutom visade det sig att ett av benen
inom den avgränsade ytan var bearbetat. 2 cm från
ett av rörbenen hade karvats bort i dess ena ände
samtidigt som en liknande inskärning påbörjats i
benets andra ände. Denna åverkan bedömdes som
utförd av människohand och den ska ha utförts
medan benet i fråga var relativt färskt (Norderäng
2002). De spridda benen i lagren bör av detta att
döma överlag betraktas som spår efter ett avsiktligt
hanterande och deponerande.
Intressanta är också de uppgifter om kroppsdelar
som föreligger från just Ajvide. I koncentrationen
av spridda ben i södra delen av Ajvide är det framför allt tänder, kraniefragment, falanger och större
ben från underkroppen som hittats, medan däremot
ben från överkroppen är fåtaliga (Norderäng 2003).
I koncentrationen av människoben inom norra de-

len av lokalen har också delar från i stort sett hela
skelettet hittats, men kraniefragmenten dominerar
följt av rörben (Norderäng 2010:20). Detta mönster
kan relateras till just de kroppsdelar som plockats
upp ur och saknas i gravarna. I t.ex. grav 4 saknades kraniet och båda lårbenen och i grav 30 saknades kraniet och båda fötterna (Burenhult 2002:45,
101, 130). Att det är de ben som plockats upp ur
gravarna som återfinns spridda runt om på platsen
är alltså möjligt. Det är överlag tveksamt om dåtidens människor överhuvudtaget hanterade nyligen
avlidna personer inom de gropkeramiska platserna
på något annat sätt än att jorda dem.
Att plocka med skeletten var en utbredd dåtida
praktik. Samtidigt var emellertid inte heller jordandet av hela kroppar något avvikande eller annorlunda. Dessutom skedde inte några kraftigare förändringar avseende detta över tid, utan dateringar visar
att såväl intakta och hela kroppar som fragmenterade skelett går hand i hand med varandra hela
mellanneolitikum igenom. Det är uppenbart att det
har varit svårt att foga samman dessa extremt olika
materiella uttryck. De framstår som motsatser till
varandra och som uttryck för olika viljor eller traditioner och som uttryck för olika förhållningssätt till
de döda. Men behöver det vara så?
Min bedömning är att det på de gropkeramiska
lokalerna inte alls finns spår efter olika parallella
gravskick. Istället finns en tydlig koppling mellan
jordade hela kroppar, disartikulerade kroppar, fragmenterade skelett och spridda ben, som indikerar att
vi har att göra med ett sammanhängande och relaterat sätt att förhålla sig till och hantera de döda på.
De extremer vi möter i materialet hör samman, de är
olika delar av en helhet. För att förstå denna helhet
behöver vi sätta oss in i de mellanneolitiska människornas syn på döden och de döda, vilket innebär
att vi också måste utmana idén om graven som en
evig förvarings- och viloplats. För de människor som
levde på Gotland under mellanneolitikum var den
grävda graven någonting helt annat.
Fram växer bilden av att förhållandet till de döda
och sättet att hantera de döda på var enhetligt och
att det förblev likartat över århundradena. Primärt
har människorna begravt hela kroppar, ibland ensamma, ibland flera personer tillsammans, och gravgropen verkar i hög utsträckning ha anpassats efter
de begravda personernas kroppsstorlek, kroppsläge
och antal. Sekundärt har sedan ibland hela kroppar
men oftast ben plockats upp ur gravarna och det är
som en följd av att upplockandet av ben har skett i
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Figur 9.12. Det är långt ifrån alla gravar som innehåller hela, intakta skelett alternativt är helt skelettomma. Istället är variationen mycket
stor avseende skelettens skick med allt från att endast en kroppsdel saknas till att endast en enda kroppsdel finns kvar. Även kroppar i
disartikulerat skick förekommer i gravarna. Övre raden från vänster till höger: grav 67:2 i Västerbjers, Gothem sn, med kroppar som begravts i
disartikulerat skick, ur Stenberger m.fl. 1943:61, grav 17 i Ajvide, Eksta sn, där bl.a. den begravdas kranium saknas, foto Göran Burenhult, ur
Burenhult 2002:91 samt grav 30 i Ajvide, Eksta sn, där den begravda saknar både kranium och fötter och där dessutom skelettdelar från ytterligare en person påträffats, ur Burenhult 2002:130. I mitten: den 1,7 x 0,7 m stora grav 56 i Ajvide, Eksta sn, i vilken den begravda saknar
stora delar av överkroppen. Inga ben tillhörande delar ovanför de nedre bröstkotorna återfanns (Burenhult 2002:111; Molnar 2008b:282).
Foto Göran Burenhult, ur Burenhult 2002:156. Nedre raden från vänster: grav 42 i Ajvide, Eksta sn, som var 2,75 x 0,6 m stor, innehöll endast ett fåtal spridda skelettdelar efter två personer, en vuxen kvinna och ett 3-7 år gammalt barn (Burenhult 2002:106; Molnar 2008b:281),
ur Burenhult 2002:142 och den 2,8 x 1,6 m stora grav 31 i Ajvide, Eksta sn, i vilken endast några få människoben, bl.a. ett kraniefragment
från en vuxen person, hittades (Burenhult 2002:101; Molnar 2008b:281), ur Burenhult 2002:130.
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kraftigt olika utsträckning som de materiella lämningarna blivit så olikartade. Upplockandet av ben
påminner mycket om klustren av gravar, där vissa
gravar förblivit ensamma, andra lagts två och två
och där det till vissa par ibland fogats ytterligare fler
eller färre gravar. Avseende skeletten är det istället
så att vissa har kommit att förbli fullständiga och
intakta. Från andra har endast enstaka kroppsdelar
plockats upp, som kraniet, en hand eller en fot. På
andra skelett saknas flera kroppsdelar, ibland saknas
hela eller delar av överkroppen och i andra fall är det
framför allt större eller mindre delar av underkroppen som är det enda som återstår. Slutligen finns det
fall där endast enstaka ben, ett enda ben eller inte
ett enda ben lämnats kvar i graven (fig. 9.12).
De frågor som nu återstår att klargöra är varför
människorna primärt jordade de döda? Varför flyttade
de ibland på de dödas kroppar redan efter en kortare
tid innan kroppen helt hunnit förmultna? Varför valde
de att i ett senare skede förhållandevis ofta och återkommande plocka upp fler eller färre ben ur gravarna
sekundärt? Vad låg bakom det hanterande och deponerande av benen som därefter ägde rum? Varför lades
vissa av benen ner i gravar igen och varför kom andra
av dem att spridas ut i lager eller inom svarta ytor alternativt i eller invid härdar? Vilka föreställningar och
vilken syn på döden och de döda var det som låg till
grund för detta specifika, och över lång tid likartade,
sätt att hantera och deponera de döda på?

9.3 Synen på döden
och de döda
Närmar man sig de ytterligheter som finns i materialet, med å ena sidan hela kroppar omsorgsfullt
nedlagda i sina gravar och å andra sidan upplockade
ben, disartikulerade kroppar och stympade skelett,
och ser på dem som lämningar efter ett och samma
gravskick, då öppnar sig nya möjligheter till inblickar i hur människorna under mellanneolitikum
på Gotland uppfattade döden och de döda.

Synen på döden
Den grävda graven kan under mellanneolitikum på
ön inte ha varit ämnad som en evig förvarings- och
viloplats för den döda. Att människorna i hög grad

plockat med de dödas ben och ibland flyttat de dödas kroppar talar emot detta. De verkar inte heller
ha sett den dödes välstånd och liv efter detta som
beroende av skelettets skick. Att det tydligt kan
urskiljas ett samband mellan anläggandet av nya
gravar och sekundära hanteringar av skelett i äldre
gravar, liksom att plockandet med människoben varit omfattande varigenom skeletten fragmenterats i
mer eller mindre hög grad, talar för ett helt annat
synsätt. Den dödes möjligheter och tillvaro på andra
sidan kan helt enkelt inte ha betraktats som beroende av skelettets skick och dess intakthet. Kroppen
som helhet var inget som i sig värdesattes och de
döda verkar inte ha varit i behov av en så hel kropp
som möjligt. Det verkar snarare som om benen var
betydligt viktigare för de levande, än för de redan
döda. Om nu kroppen som helhet saknade betydelse
i döden och om det var benen som var det som var
viktigt för de levande, varför jordade människorna
då hela kroppar överhuvudtaget?
Förståelsen för detta vilar i kontrasten mellan
de omsorgsfullt nedlagda kropparna i ett primärt
skede och upptagandet av och/eller fragmenterandet
av de dödas kroppar och ben i ett senare skede. Denna kontrast tyder på att förhållandet till den döda
kroppen förändrades i och med att den förmultnade.
Människorna hade inte samma förhållande till och
syn på den dödas lik, som de hade till dess kvarlevor
i form av skelett och ben. Då människorna plockade
upp ett ben från en grav, betraktades förmodligen
detta ben inte längre som en kroppsdel från en älskad och saknad avliden person. Den döda hade i
detta skede transformerats. Detta indikerar i sin tur
att de inte såg på döden som en plötslig händelse,
utan som en process.
En aspekt att ta fasta på är begravningsritualen
som en händelsekedja där varje handling och praktik syftade till att åstadkomma något. Begravningsritualen var såväl individers som samhällets sätt
att hantera, komma till rätta med och på sätt och
vis kontrollera döden. En aspekt som då varit viktig var förmodligen att i så hög utsträckning som
möjligt hjälpa till att säkerställa att den transformation den döda skulle gå igenom förlöpte så väl som
möjligt. Robert Hertz (1960) har kunnat påvisa att
kroppens öde i många samhällen är intimt knuten
till själens öde och att ritualer som fokuserar på att
hantera kroppen således syftar till att säkra själens
öde. Något som Liv Nilsson Stutz (2003) argumenterat för är att döden i mångt och mycket också är
den ultimata passageritualen. Hon framhöll i sin
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doktorsavhandling att det som andra passageritualer försöker iscensätta genom att använda metaforer
kring död och återfödelse, det är vad begravningsritualer verkligen handlar om. Hon påpekade hur
de flesta kulturer faktiskt förnekar dödens definitiva
karaktär genom att tänka sig att livet i någon form
fortsätter. Av denna anledning lyfte hon också fram
den struktur i tre steg som kunnat knytas till just
passageritualer. Denna struktur uppmärksammades
först av van Gennep 1909 (2004) som mycket viktig
för förståelsen av begravningsritualer och har sedan
utvecklats av bl.a. Turner (1995).
Passageritualer är i grunden ett sätt att skapa
acceptans för förändring och de tillåts ofta ta tid.
De tre steg som ingår i ritualerna är först separation
från ett tidigare stadium, sedan själva transformationen och slutligen inkorporerandet i ett nytt stadium. Steget från en existens till en annan går alltså
genom en liminal, transformerande fas. Betraktas
döden som en passageritual kan detta översättas
i termer av att den avlidna först separeras från de
levandes värld. Därefter befinner sig den avlidna i
en liminal fas där han/hon varken är en del av de
levandes eller de dödas värld. Denna fas skulle metaforiskt kunna liknas vid en resa från den ena sidan
till den andra. Ofta sammanfaller denna fas med
kroppens förmultnande och/eller med sorgetiden för
de efterlevande. Robert Hertz (1960) har noterat att
det bland samhällen med utdragna begravningsritualer i flera steg ofta är så att den period då kroppen förmultnar anses sammanfalla med en period av
föreställd rastlöshet för den avlidnas själ. Då finns en
föreställning om att själen vandrar bland de levande
och både är beklagansvärd och potentiellt farlig.
Först när kroppen helt upplösts är det möjligt för
den avlidna att ta sig vidare. Därefter följer också det
sista steget där den avlidna (dess själ) slutgiltigt går
in i sin nya existens, den lämnar de levandes värld
bakom sig och inkorporeras i de dödas värld. Van
Gennep (2004) har också noterat att det vanligen
inte är separationssteget som ges störst utrymme i
just begravningsritualer, utan att det istället är den
liminala fasen och inkorporationen/återfödelsen som
är de delar som framför allt betonas och som även är
de mest utvecklade.
Dessa teorier har stor potential att belysa det
mellanneolitiska, gropkeramiska gravskicket. Materialet som helhet visar på olika attityder gentemot
och olika sätt att hantera de döda, både direkt efter
och långt efter dödens början. Att sätta dessa praktiker i relation till föreställningar om döden som både
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process och passage ger en möjlig ingång till en djupare förståelse för hur människorna förhöll sig till de
döda.

Avskedet – det primära
hanterandet av döda
De hela, intakta kroppar som hittats i gravarna kan
begripliggöras om de betraktas som spår efter det
första och primära hanterandet av de döda. Detta
första steg av begravningsritualerna handlade om
den nyligen avlidnas separation från de levande. Det
handlade om att ta avsked av den avlidna som person. Det finns flera aspekter i hanterandet och deponerandet av den döda kroppen som tyder på att den
avlidna i detta initiala skede av processen fortfarande
sågs som den individ hon eller han varit i livet. Häri
ryms handlingar utförda med kärlek, sorg och omsorg och häri ryms en individuell anpassning som
tyder på att hänsyn in i det sista togs till den person
som den avlidna varit i livet. Det handlade om att
begrava den döda utifrån den person han/hon varit i
livet och om anpassning i varje givet fall efter individuella behov och förutsättningar.
Hit hör det medvetna och omsorgsfulla valet av
plats för själva graven, där den avlidnas grav placerades i förhållande till äldre gravar. Den omsorg som
präglade nedläggandet av kroppen i graven är en
annan aspekt. De avlidna har begravts påklädda, i
vissa fall liggande i träkistor eller eventuellt i båtar,
i andra fall vilandes på, under eller svepta i skinn. I
några fall har de lagts på eller omgivna av stenläggningar av något slag. Huvudet har i de fall de avlidna lagts direkt i den grävda gropen ofta placerats
lite högre, lutande mot gropens ena sluttande kortsida. Viljan att göra det bekvämt för de avlidna visar på en omsorg, respekt och kärlek, som måste ha
byggt på att den avlidna, trots dödens inträffande,
ännu sågs som den person han/hon varit i livet med
samma behov som tidigare. Det verkar som att den
döda kroppen ännu ansågs inbegripa den avlidna
personens själ. De avlidna begravdes alltså som de
personer, de individer, de varit i livet.
Detta förhållningssätt framträder tydligt i de
gravar där de avlidna blivit begravda tillsammans,
särskilt i de fall då de placerats bredvid varandra.
Under förutsättning att personerna avlidit ungefär
samtidigt eller i alla fall gravlagts vid samma tillfälle märks uttryck för omsorg och omhändertagan-
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de. De döda kropparna har nämligen lagts ner nära
varandra, de har vänts mot varandra och vuxna har i
flera fall påträffats med sina händer på eller omfamnande barn. Grav 7 i Ire där en vuxen man och ett
litet barn lagts i hocker vända mot varandra, med
ansiktena och kropparna tätt ihop och där mannens
ena hand lagts över barnets knän (Janzon 1974:285;
fig. 1.1), är ett starkt uttryck för just detta. Att personerna inte har begravts samtidigt är emellertid
också en möjlighet, vilket jag ska återkomma till.
Nedläggandet av kropparna är en handling som
emellertid överlag verkar ha genomsyrats av omtanke, omsorg och en vilja att göra det så bekvämt och
tryggt för de avlidna som möjligt.
Även avseende vilka som begravts inom lokalerna märks en överlag stor omsorg och respekt för alla.
I vissa gravar återfinns jordade foster alternativt för
tidigt födda barn och därefter följer barn i olika åldrar. Dessutom har allt från vuxna och medelålders
till gamla personer av båda könen gravlagts (se t.ex.
Janzon 1974; Burenhult 1997c, 2002). Inga personer
baserat på vare sig ålder eller kön verkar ha blivit
aktivt exkluderade.
Det individuella gravgodset är en annan faktor
som ger intryck av att de avlidna i samband med
gravläggningen ännu sågs som de personer de varit
i livet. Även i de fall då flera personer lagts ner i
en och samma grav har varje person fått sin egen
plats och sitt eget gravgods. De avlidna behandlades
på olika sätt, de lades i olika lägen, de begravdes
iklädda olika kläder och de fick olika saker med sig
i graven, vilket kan ses som ett uttryck för att gravläggningen som helhet anpassades efter vilka personerna i sig varit i livet och vilka särskilda behov och
förutsättningar just de hade.
Betydelsen av det material som lades ner i gravarna var sannolikt komplex. Hit hör föremål som
kan ha varit personliga i någon mån, men också helt
andra material, som spridd rödockra, uthälld tranolja samt obearbetade djurben. Även dessa var dock
sannolikt intimt knutna till den döda som person på
ett eller annat sätt, vilket variationerna i gravmaterialet är ett uttryck för. Det fanns en starkt individuell anpassning som byggde på vem den döda varit
i livet och det är denna anpassning som torde ligga
till grund för den variation vi möts av i materialet.
Vad och i vilken mängd ting och material lagts ner
varierar kraftigt, liksom även hur de placerats i graven. Vissa material lades ner enskilt, andra i mindre
samlingar. Vissa ting sönderdelades innan de lades
ner, andra lades ner som fragment och ytterligare an-

dra deponerades hela samt mer eller mindre intakta
(se kap. 7). Hur materialen placerades och hanterades verkar ha varit viktigt. Även i samband med den
efterföljande igenfyllningen verkar material ibland
ha deponerats avsiktligt och det är möjligt att igenläggningen av graven även det var en viktig praktik
i förslagsvis flera steg som involverade olika typer
av val och handlingar (jfr Lindholm 2003). Idag är
det svårt att förstå vad dessa olika handlingar i detalj syftade till, men de verkar ha skett med omsorg
och i enlighet med specifika föreställningar. Varje
handling hade säkerligen sitt bestämda syfte och ändamål. Det verkar överlag ha funnits en stark tilltro
till effektiva symboler och en stark tilltro till att det
genom specifika handlingar verkligen gick att utöva
påverkan och göra skillnad.
Jordandet av den avlidnas kropp var liktydigt med
ett avsked och en separation, både psykiskt och fysiskt,
av den avlidna från de levande. Det handlade om ett
avsked av den avlidna som den person han/hon varit
i livet. Samtidigt kan det vara värt att ta fasta på van
Genneps observation om att det sällan läggs störst vikt
vid själva separationen när det gäller begravningsritualer. Det vi ser i gravarna handlar sannolikt därför i hög
grad även om det som därefter väntade för den avlidna.
Inom ramen för jordandet av den avlidnas kropp kan
det därför ha ägnats en hel del utrymme för att på olika
sätt, i förebyggande syfte, försöka hantera och kontrollera döden. Handlingar kan ha utförts som inte bara
var ämnade för att ta avsked och separera, utan som
syftade till att bistå med hjälp till den eller de avlidna
inför den kommande resan från de levande till de dödas
värld. Separationssteget, präglat av sorg, avsked, kärlek
och en stark vilja att hjälpa till, var av allt att döma inte
det enda steget i begravningsritualerna. Det var början. Vid jordandet såg människorna de avlidna, och tog
avsked av de avlidna, som de personer de varit i livet.
Öborna behandlade de avlidna närmast som sovandes,
men fr.o.m. det att separationsritualen var avslutad då
var människorna väl medvetna om att de avlidna började transformeras. Transformationen från att ha varit
en av de levande till att bli en av de döda hade inletts.

Den farliga resan
Begripliggjordes döden som en process där den nyligen avlidna var tvungen att gå igenom en liminal
fas, innan han/hon fullt ut kunde lämna de levandes
värld för att integreras i de dödas, så finns det en hel
del handlingar urskiljbara i det arkeologiska mate-
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Figur 9.13. Olika sätt verkar ha använts för att hålla de döda kvar i gravarna. Ben har korslagts och verkar ha bundits ihop, stenar har lagts
på skeletten och ibland har fötter vridits helt ur läge. Till vänster: den kraftigt vridna vänstra foten på den begravda i grav 27 i Fridtorp, Västerhejde sn. Trots att den gravlagda ligger på rygg med knäna ihop är båda fötterna vridna åt samma håll. Även den vänstra handen är i denna
grav kraftigt vriden, vilket påminner om handens läge i grav 82 i Ajvide, Eksta sn (Norderäng 2007a:14). Ur Englund 1982:69. I mitten: de av
strandklappersten täckta underbenen och fötterna i grav 9 i Ire, Hangvar sn. Fötterna var sträckta i längdriktningen och något vridna åt vänster och troligen var det stenarna som tyngt ner fötterna i detta läge. Ur Janzon 1974:289. Till höger: de korslagda benen på den begravda
personen i grav 4 i Ajvide, Eksta sn. Foto Göran Burenhult, ur Burenhult 2002:66.

rialet som kan få sin förklaring. Som det har noterats
bland andra samhällen kan denna fas ha sammanfallit med kroppens förmultnande och det framgår
av materialet att människorna på de gropkeramiska
platserna varken försökte förhindra, förneka eller
skynda på denna process. Vad de möjligen gjorde
var att dölja den, men de visste att kroppen skulle
förfalla och lät naturen ha sin gång.
De var väl medveten om att kroppen i jorden
skulle börja förändras och förmultna, och förmodligen så förändrades den dödas identitet och synen på
den döda med den. Det är möjligt att människorna
under denna fas, från det att kroppen jordats till
dess att den blivit fullständigt skeletterad, trodde
att de avlidna befann sig någonstans mittemellan
olika världar. Sannolikt begripliggjordes de varken
fullt ut som levande eller som döda och samtidigt
som både och. Detta borde därmed också ha varit
en kritisk period under vilken, som Hertz påvisat,
de döda både kan ha varit beklagansvärda och potentiellt farliga (Hertz 1960). Det borde också ha
förelegat en risk för att döden inte skulle förlöpa på
önskvärt sätt och att den döda t.ex. fastnade mellan
världarna. Att denna resa och transformation gick
så bra som möjligt var därför troligtvis viktigt inte
bara för den enskilda avlidna, utan för hela gruppen
och hela samhället. De avlidnas återfödelse och integration i de dödas värld kan ha uppfattats som vik-
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tig för hela samhällets fortbestånd. Att människorna
satte in insatser för att hjälpa de avlidna redan i samband med separationsfasen när så bedömdes behövas är inte förvånande, samtidigt som det också kan
förklara varför människorna ibland tog till åtgärder
även därefter om det fanns indikationer av något
slag som pekade på att de avlidnas transformation
inte gick i rätt riktning.
Den förebyggande hjälpen sattes som nämnts
sannolikt in redan under separationsfasen i samband
med jordandet av de avlidna och igenläggningen av
gravarna. Redan då försökte människorna troligtvis
på olika sätt skapa så goda förutsättningar för en bra
dödsprocess som möjligt. Detta kan t.o.m. ha varit
en av de viktigaste målsättningarna med begravningsritualerna. Vilken hjälp kan då de avlidna ha
behövt? Variationen i gravarnas innehåll talar för att
deras behov av hjälp såg mycket olika ut och att den
hjälp som erbjöds därför också anpassades individuellt efter olika personer. Vilka medel användes då för
att på olika sätt hjälpa de nyligen avlidna? Aspekter som torde kunna begripliggöras som uttryck för
hjälp är t.ex. gravens placering samt det som lades
ner i graven och dettas skick. De som redan tagit sig
över till den andra sidan och då såväl människor som
djur, verkar ha haft en alldeles särskilt viktigt roll i
detta sammanhang.
Detta verkar dock inte alltid ha räckt. Trots de
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förebyggande åtgärderna verkar nämligen de avlidna ibland ha varit i fortsatt behov av hjälp och stöd
även medan den liminala fasen pågick. Kanske är
det bl.a. i detta sammanhang som de ställvis rikliga
depositionerna av ting på och/eller kring gravar eller
den praktik som på vissa platser ägt rum där eldar
tänts nära eller ibland på gravarna ska begripliggöras. Ibland verkar dessutom än mer drastiska åtgärder ha krävts, varpå människorna gått ner i gravarna
på nytt. Hjälpen kan i både separationsskedet och
under den liminala fasen delas in i två kategorier;
dels praktiker som utförts för att förhindra de döda
från att gå igen, uppehålla sig i och stanna i de levandes värld, dels praktiker för att bistå och ledsaga
den nyligen avlidna på rätt väg.
Praktiker som redan under separationsfasen kan
ha satts in för att förhindra de döda från att gå igen
kan t.ex. ha varit sönderdelandet av ting. En möjlighet är att människorna genom att ha sönder något,
bryta av spetsen eller dela något itu och placera det
på olika ställen i graven (se kap. 7), markerade en
gräns mellan de levande och den nyligen avlidna
som syftade till att förhindra den sistnämnda från
att gå igen (jfr Knutsson 1995:89). Kanske kan den
i fyllningen till en grav i Visby påträffade dubbeleggade stridsyxan med avslaget eggparti ha sin förklaring i ett synsätt av detta slag (jfr kap. 7).
Därutöver finns det flera exempel på olika typer
av praktiker vars ändamål förefaller ha varit att hålla
fast den avlidna i graven för att därmed omöjliggöra
för denna att röra sig bland, dröja sig kvar bland och
därmed påverka de levande (fig. 9.13). Om praktiker
av detta slag skedde redan i separationsfasen eller
om de är ett uttryck för åtgärder i ett senare skede är
i de flesta fall svårt att avgöra. Att dessa insatser inte
regelmässigt utfördes kan å ena sidan ha sin orsak i
den individuella anpassningen av varje begravning,
men å andra sidan skulle det eventuellt kunna vara
en indikation på att detta var just åtgärder männi
skorna tog till under den liminala fasen när så krävdes. Att dessa handlingar också står i stark kontrast
till det initialt respektfulla och omsorgsfulla hanterandet av de döda är också ett starkt tecken på
att detta skedde först under den liminala fasen. Det
skedde alltså sannolikt i ett läge då den avlidna redan börjat transformeras och då människorna inte
längre fullt ut såg den avlidna som den person han/
hon varit i livet. Trots detta måste det, för att motivera handlingar av detta slag, ha funnits en övertygelse om att den avlidna trots transformationen, varken under separationsfasen eller under den liminala

fasen, ännu hade frigjort sig från sin kropp. Det sågs
alltså ännu som möjligt att utöva en direkt påverkan
på den avlidna och dennas själs öde genom olika sätt
att hantera den döda kroppen på.
En praktik av detta slag som kan urskiljas är användandet av sten. I öns material finns det nämligen flera fall där stenar lagts ovanpå de döda. Direkt
ovanpå skeletten i flera av gravarna i Visby har mer
eller mindre heltäckande stenläggningar av kalksten
placerats, nämligen i grav 30, 31, 32 och 33 (Janzon
1974:19ff). Exempel finns också från andra platser.
I Västerbjers påträffades en avlång samling sten, av
vilka två var större, en halvmeter under markytan
och rakt under denna stensamling framkom grav
42 (Bellander 1934). I grav 2 och 3 i Hemmor påträffades två respektive 3 kalkstensflisor liggandes
över skelettens bröstkorg. Intressanta exempel finns
också från Ire. I grav 8 påträffades t.ex. två kalkstensflisor över skelettet, där den ena placerats rakt
över kraniet och den andra över skelettets knäparti.
I grav 9 var det istället endast den dödas fötter som
hade täckts av kalkstensklapper (Janzon 1974:19ff).
Dessa stenar och stenläggningar ovanpå de döda kan
förstås ha varit en del av den ursprungliga gravkonstruktionen, men möjligheten finns att det ibland
också skulle kunna röra sig om stenar som först under den liminala fasen lagts över de döda i syfte att
hålla dem kvar i graven.
Vad som gör detta till ett tänkbart alternativ är
att det också finns andra förfaranden som ligger i
linje med ett dylikt förhållningssätt. En uppfattning
kan ha funnits om att de avlidna verkligen behövde
sin kropp, och särskilt sina fötter, för att kunna gå
igen. Ett uttryck för det, förutom när stenar lagts
över kroppen, är när de avlidna hittats med smalbenen korsade, som t.ex. i grav 4 i Ajvide (Burenhult
2002:66). Detta korsande skulle jag vilja se som ett
uttryck för att de avlidnas ben bundits ihop. Därutöver finns ännu mer handgripliga uttryck som
mycket väl kan höra samman med detta och som
bör ha skett just under den liminala fasen, då kroppen inte längre var hel men inte heller helt skeletterad. Hit kan upplockandet av fötter, ett förfarande
som karaktäriserar förhållandevis många av öns gravar, höra. Att detta upplockande kan ha skett redan
under den liminala fasen som ett sätt att förhindra
de döda att gå igen styrks dels av de andra sätt att
förhindra rörelse som föreligger, dels av det faktum
att det är de perifera delarna på kroppen som först
förmultnar (se Nilsson Stutz 2003). Det som plockats upp ur gravarna är antingen en hel fot eller båda
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fötterna. I grav 23 i Visby saknade t.ex. skelettet höger fot trots att lagret omkring föreföll ostört (Janzon 1974:316). I grav 93 i Västerbjers som utgjordes
av en 2,25 x 0,7 m stor rektangulär nedgrävning
belägen mer än 1 m djupt, saknade det i övrigt välbevarade skelettet båda fötterna (Janzon 1974:337f).
Från Ajvide kan i sin tur spädbarnsgraven nummer
20 nämnas, där det efter en genomgång av skelettmaterialet konstaterades att det enda som saknades i
sin helhet var hela den vänstra foten (Larje & Johansson 1997:208ff).
Det är emellertid inte alltid som fötterna avlägsnats, utan istället tycks de ibland ha manipulerats,
något som också förefaller gälla händer. Det finns
gravar i vilka fötter och/eller händer påträffats kraftigt felvridna. Att detta återkommer i flera gravar
och att kroppsdelarna är synbart kraftigt felvridna
talar för att det inte nödvändigtvis är spår efter
tafonomiska processer som här avspeglar sig, utan
att det faktiskt skulle kunna vara spår efter aktiva mänskliga handlingar. Att händer involverades
skulle kunna ha att göra med att de sågs som medel
för de döda att utföra aktiva handlingar med. Sannolikt hör denna form av manipulerande hemma i
ett skede innan de perifera delarna helt förmultnat.
Grav 27 i Fridtorp är ett exempel på detta. Bägge
den begravdas fötter, och även den ena handen, återfanns kraftigt vridna i ett till synes icke-anatomiskt
korrekt läge (Englund 1982:69). Ett liknande exempel där den ena handen legat i en kraftigt avvikande
riktning har påträffats i grav 82 i Ajvide (Norderäng
2007a:14). Om vridandet av händer och fötter ska
förstås som åtgärder vilka sattes in i ett tidigt skede
och bortplockande av ben som något som skedde senare, finns det även åtminstone ett exempel på en
åtgärd som verkar ha ägt rum först i ett mycket sent
skede av kroppens förmultnande. Detta gäller grav
24 i Västerbjers, där Erik Floderus i utgrävningsrapporten konstaterade att: ”Vänstra underarmen var
stympad ovanför handen och hade stuckits rakt ner
i maggropen” (Floderus 1933:6).
En möjlig förklaring till dessa praktiker kan finnas i föreställningen att människorna uppfattade att
den avlidna behövde sin kropp för att kunna röra
sig bland de levande, något som omöjliggjordes eller
försvårades om kroppen manipulerades, om benen
bands samman, en fot plockades bort eller vreds i
ett konstigt läge eller om kalkstenar lades ovanpå
benen eller kroppen. Detta var således handlingar
som kan ha utförts i syfte att såväl hjälpa som hindra
en avliden som befann sig mitt emellan de levandes
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och de dödas värld. Häri ryms känslor av oro, skräck
och rädsla. Dessa praktiker som utfördes för att förhindra de döda från att gå igen är dock inte de enda
som kan härledas till detta skede, utan hit hör också
praktiker utförda för att bistå och ledsaga den döda
på rätt väg. Även dessa praktiker utfördes dessutom
såväl i förebyggande syfte under separationsfasen,
som i den akuta situationen under den pågående liminala fasen.
Att människorna redan under separationsfasen
försökte skapa så goda förutsättningar som möjligt
inför den stundande dödsprocessen finns det flera
indikationer på. Vad som vid själva begravningen
lades ner till de döda i syfte att ge just rätt förutsättningar för varje specifik persons kommande resa
verkar ha handlat mycket om att ge såväl skydd som
ledsagning. Resan till den andra sidan verkar ha
uppfattats som allt annat än enkel och riskfri. Beskydd och ledsagning verkar framför allt ha kunnat
erbjudas av de som redan tagit sig över till den andra
sidan och detta verkar ha gällt såväl människor som
djur. Både ben och keramikskärvor, liksom gravarna
i sig, verkar ha fungerat som länkar mellan de olika
världarna. Om djurben sågs som en länk och som
ett material som kunde skydda och hjälpa de nyligen
avlidna är det en möjligt bidragande förklaring till
en del av de bearbetade eller obearbetade djurben
som lagts ner i gravarna. Ett exempel är de stora
mängderna svinkäkar som lagts ner i gravar som inkluderat barn och kanske var barn en kategori som
behövde extra hjälp. Det jag har fastnat för är att
svinkäkarna i dessa gravar lagts i direkt anslutning
till de dödas fötter och ben (se Janzon 1974:285;
Österholm 1989:154; Burenhult 2002:162). En möjlig förklaring till det skulle kunna vara att svinen,
genom käkarna som kan ha förknippats med djurens
styrka och kraft, på detta sätt skulle bära eller leda
de avlidna på vägen. Kanske fungerade svinkäkarna
härmed inte bara som skydd utan också som ledsagare. Intressant är också att den enda lerfigurin som
hittats i en grav på ön framkom just nedanför fötterna på den avlidna (Burenhult 2002:166f). Kanske ska också detta ses på samma sätt, d.v.s. som att
de döda djuren kunde hjälpa och ledsaga de avlidna
med figurinen som länk.
Att inte bara döda djur, utan också döda människor som tagit sig längre i dödsprocessen, på olika
sätt kan ha varit behjälpliga för en nyligen avliden
är tydligt på flera sätt. Praktiken att i gravarna lägga ner keramikskärvor i egenskap av metaforer för
de döda som kollektiv, vilka ibland placerats över
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bäckenet, ibland enstaka på utvalda platser på eller
intill den döda eller spritt i graven eller fyllningen
(se kap. 7), är ett uttryck för detta. Ett annat uttryck är att inte bara keramikskärvor, utan ibland
också ben från andra personer lagts ner tillsammans
med en nyligen avliden. Sannolikt har människorna
lagt ner ben från redan döda för att bistå den nyligen avlidna med deras hjälp. Det är också troligt
att hanterandet av människoben ovan mark varit en
del i de praktiker som syftat till att hjälpa en nyligen avliden. De T-formade gravparen är det kanske
starkaste belägget för detta, då kraniet ur en äldre
grav plockades upp samtidigt som en nyligen avliden gravlades (Andersson 2004). Rimligen har dessa
kranier sedan hanterats på olika sätt ovan mark och
det kan nämnas att det bl.a. har påträffats ett helt
kranium liggande invid en större härd i Västerbjers
(t.ex. Janzon 1974:34f) (fig. 9.15). Hanterandet av
kranierna i sig bör således ha varit en praktik knuten till de nyligen avlidna, med syfte att hämta hjälp
från de redan döda. Kanske kan även andra ur gravarna upplockade människoben ha sin förklaring i
ritualer av detta slag. Detta talar för möjligheten att
en av orsakerna till att öborna under mellanneolitikum plockade med skeletten kan ha varit viljan att
vända sig till de döda för att be om hjälp för och/
eller påtala existensen av en nyligen avliden.
Att plocka upp ben för hanterande och deponerande var emellertid inte det enda sättet som
människorna kunde hjälpa en nyligen avliden på.
Gällande ståndpunkten att barn kan ha varit en kategori som ansågs behöva extra stöd och skydd är
det noterbart att barn ofta, om än inte alltid, begravts tillsammans med vuxna. Att dessa dött vid
samma tillfälle är en möjlighet, men det finns också
en annan. Möjligen kan i vissa fall också ett nyligen
avlidet barn ha placerats i en äldre grav. Kanske är
det t.o.m. så att alla flerpersonsgravar är att förstå på
detta sätt, d.v.s. som ett sätt för de döda att slippa gå
igenom den liminala fasen själva när så var möjligt. I
de fall en avliden däremot fått en egen nygrävd grav
kan istället placeringen av graven ha kompenserat
för detta, vilket särskilt väl framträder avseende
de överlappande gravarna. När en ny grav anlagts
mer eller mindre över en äldre grav verkar den nya
graven närmast ha förankrats rent fysiskt vid den
äldre graven. Kanske sågs gravarna som en typ av
farkoster för de avlidna, där äldre gravar representerade dylika som redan påbörjat sin resa eller sedan
tidigare nått sitt mål och därför kunde visa vägen.
Dessutom verkar den begravda personen i den äldre

graven ha varit viktig. Att människorna i samband
med upplockandet av huvudet i grav 6 i Ajvide karvade ur tänderna för att lämna dessa i graven understryker detta (Burenhult 1997c:58ff, 2002:46f, 72ff).
Kanske behövdes tändernas kraft för att graven i
sig skulle kunna ledsaga den nyligen avlidna som
förankrats vid den. Ett annat exempel är gravparet
58/61 i Ajvide, där änden på grav 58 inte bara skurit
rakt in i grav 61, utan där också människobenen från
den äldre graven packats ihop intill den nya gravens
fotända (Burenhult 2002:159). Det sätt varpå människobenen placerats har så pass stora likheter med
hur svinkäkar i stora antal deponerats i flera gravar
på ön att det knappast är fråga om en tillfällighet.
Om svinkäkar i stort antal fungerat som ledsagare
i vissa gravar, har i detta fall den äldre graven och
benen från den tidigare gravlagda personen rimligen
fungerat på samma sätt.
Ibland verkar det emellertid inte ha räckt med
dessa olika typer av åtgärder gällande vad som lades i graven, hur primärgraven placerades samt
hur skelett i äldre gravar i samband med detta
hanterades. Istället verkar människorna stundtals
ha fått tillgripa en än mer handgriplig åtgärd. I
sällsynta fall, när detta sågs som absolut nödvändigt, har hela den dödas kropp flyttats. De återbegravningar som påträffats av sammanhängande
men disartikulerade kroppar är alltför sällsynta
för att kunna ses som ett sätt varpå öborna regelmässigt hanterade döda. Dessutom behövs en
förklaring till varför dessa återbegravningar i flera
fall skett nära äldre gravar och ibland t.o.m. i äldre gravar. Det sistnämnda alternativet styrks av
grav 23 i Ajvide i vilken ett 12-årigt barn, möjligen en pojke, gravlagts i utsträckt ryggläge och
där graven med måtten 1,6 x 1 m anpassats till
det ca 130 cm långa barnet. Graven verkar således
inte ursprungligen ha varit avsedd för fler individer än just denna person. Först i ett senare skede
har kroppen av en 169 cm lång 40-50 år gammal
man, som alltså var längre än själva graven, lagts
ner rakt över barnets bröst och vänstra sida. Den
vuxna mannen hade deponerats hoptryckt likt ett
paket på ett sätt som lett till tolkningen att hans
kropp var i ett disartikulerat skick vid tiden för
nedläggandet (t.ex. Burenhult 2002:97f, 122f;
Norderäng 2007b; Molnar 2008b:280) (fig. 9.14).
Kanske ligger ett liknande förlopp bakom den situation vi möter också i grav 30. Detta är en grav
som med måtten 2,1 x 0,98 m verkar ha anpassats
för den uppskattningsvis 172 cm långa 20-25 år
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Figur 9.14. Att man ibland flyttat kroppar som var i ett stadie av
förmultning för att begrava dem i en annan grav, ny eller gammal,
finns det flera exempel på. Ett dylikt är grav 23 i Ajvide, Eksta sn.
Här framkom det hoppackade skelettet efter en 40-50 år gammal
man i disartikulerat skick som sekundärt lagts ner i graven, vilken
ursprungligen konstruerats för ett 12-årigt barn, möjligen en pojke.
Gravgropens längd anpassades primärt efter barnet, som var 133
cm lång, medan den vuxna mannen, som återfanns ihoppackad
och lagt rakt över barnet, var 169 cm lång och därmed längre än
själva gravgropen (Burenhult 2002:97f; Molnar 2008b:280). Foto
Göran Burenhult, ur Burenhult 2002:122.

gamla mannen som påträffats i utsträckt ryggläge i graven, om än med vissa kroppsdelar frånvarande. Ovanpå denna person har sedan enstaka
ben från en annan individ, troligen en 17-25 år
gammal kvinna, påträffats (Burenhult 2002:101,
130; Molnar 2008b:281). Exempelvis har en kortare bit av en sammanhängande kotrad noterats,
något som indikerar att det inte är enstaka ben
som lagts ner i graven utan snarare en sekundärt
nedlagd sammanhängande person, som sedan i
stor utsträckning om än inte fullständigt plockats
upp ur graven igen.
Min tolkning av detta är att människorna ibland

344

valde att flytta en död kropp som befann sig i pågående förfall från sin ursprungliga grav. I något fall
verkar den avlidna ha återbegravts i relation till att en
ny grav skulle anläggas, medan det i andra fall snarare
verkar ha handlat om att flytta kroppen till en äldre
grav eller till en ny grav förankrad vid en äldre. Syftet
bör ha varit att genom denna förflyttning, i samband
med vilken en förankring till andra gravar eftersträvades, hjälpa den avlidna att ta sig över till de dödas
värld. Slutligen vill jag också nämna grav 79 i Ajvide
som knyter samman flera av de faktorer som jag här
lyft fram. Som redan nämnts är det här fråga om två
gravar, vilka sannolikt överlappat eller i alla fall tangerat varandra. Endast 15 cm skiljer de två skeletten åt
och det har varit svårt att bedöma till vem av individerna en del av gravgodset varit ämnat. Det intakta
skelettet av ett barn har varit begravt på platsen, när
sedan ytterligare en grav anlades förankrad vid denna.
I denna grav låg en ung 18-20 år gammal kvinna hoppackad på en yta av 90 x 30 cm (Norderäng 2010).
Eftersom storleken på mörkfärgningarna inte angivits
i rapporten går det inte att säga om denna yta motsvarar gravens storlek eller om det kan ha rört sig om
en manslång nedgrävning där en person ursprungligen
jordats. Som jämförelse kan nämnas att de hoppackade
skelettdelarna i grav 61 i Ajvide återfanns i mitten av
en 2,35 x 1 m stor gravgrop (Burenhult 2002:41, 115,
158). Ett annat exempel är det återbegravda, disartikulerade och sältransimpregnerade hoppackade skelettet
i grav 16, som återfanns i norra delen av en 2,2 x 0,6
m stor gravgrop (S. Österholm 1997:164; Burenhult
2002:50). Oavsett vilket verkar närheten till den äldre
graven ha varit av avgörande betydelse och märkbart är
att det var nära och i höjd med barnets högra ben och
fot som kvinnan hittades. Återigen rör det sig alltså om
en begravd individ som återfunnits hoppackad i direkt
anslutning till en annan gravs, och begravd individs,
fotända. Kroppen verkar således i ett stadium av förfall ha flyttats för att återbegravas i nära anslutning och
närmast förankrad vid en äldre grav, vilken i sin tur
kunde fungera som hjälp och ledsagare. I det liminala
skedet av dödsprocessen verkar överlag stor vikt ha
lagts vid den del av kroppen som förknippas med och
är en förutsättning för rörelse, nämligen fötterna.
Upplockandet, hanterandet och deponerandet av
vissa människoben från äldre gravar, placerandet av
nya gravar förankrade vid gamla och förflyttandet
av kroppar inom och/eller mellan gravar verkar alla
vara uttryck för en och samma sak; nämligen för ett
förhållningssätt till de avlidna där dessa varken fullt
ut sågs som döda eller som levande. De sågs inte

Kapitel 9

Figur 9.15. Efter att enskilda människoben plockats upp ur gravarna verkar de ha använts på olika sätt inom ramen för de gropkeramiska
platserna och de praktiker som där ägde rum. De döda kan härmed ha gjorts till en integrerad del av de levandes värld. Att man plockat med
benen och använt dem på olika sätt i ritualiserade sammanhang finns det flera uttryck för. Enstaka ben tycks ibland ha plockats upp ur vissa
gravar för att sedan läggas ner i andra och det är också återkommande att ben påträffats i samband med härdar. Till vänster: det intakta
kraniet som framkom liggandes direkt invid härd 76 i Västerbjers, Gothem sn, ATA. Till höger: detaljfoto av skelettet i grav 27 i Fridtorp,
Västerhejde sn. Det påträffade skelettet och underkäken bedömdes härröra från en 45-50 år gammal man. Kraniet passade dock inte ihop
med underkäken och bedömdes dessutom som härrörande ifrån en kvinna. Det ursprungliga kraniet bör alltså ha plockats upp ur graven, för
att då eller senare, ha ersatts av en annan persons kranium. Ur Englund 1982:68.

längre som de personer de varit i livet, för när de
sågs på det sättet hanterades de med sorg, kärlek,
respekt och omsorg. I denna fas, den liminala fasen,
uppfattades de avlidna istället som beklagansvärda
och även som potentiellt farliga. Det var därför viktigt att hjälpa dem så mycket som möjligt, något
som ibland krävde extraordinära handlingar. Avsikten var att skapa de bästa förutsättningarna för de
avlidna att nå målet, att passera över tröskeln och bli
en del av de dödas värld.

De döda som kollektiv
Van Gennep (2004) påpekade att mest energi vanligtvis läggs vid de två sistnämnda stegen av en passageritual i de fall då det är frågan om begravningsritualer. Det är mycket möjligt att detta också gällde
under mellanneolitikum på Gotland inom ramen
för de gropkeramiska platserna. Sannolikt inföll det
sista steget först efter att den döda kroppen hade
blivit helt upplöst och skeletterad. När den avlidna
därmed inte längre var bunden till sin kropp bör det
ha setts som möjligt för denna att ta det sista steget in i de dödas värld. Märkbart är också att detta
steg för de levandes del inte heller verkar ha kretsat

kring den avlidnas kropp eller den avlidnas gravplats. Istället är det möjligt att det sista avslutande
steget markerades och manifesterades på helt andra
sätt, förslagsvis med hjälp av effektiva symboler. Jag
har tidigare argumenterat för att keramikkärl under
perioden sannolikt förknippades med och begripliggjordes som metaforer för människokroppen (se kap.
7). I egenskap av metaforer för mänskliga kroppar
kan de ha varit en viktig del av det sista steget av
begravningsritualerna, genom vilken dödsprocessen
skulle nå sitt slut. Krossandet av ett keramikkärl
kan ha varit en handling som syftade till att möjliggöra, markera och besegla en avlidens integration
och återfödelse i de dödas värld. Genom att krossa
det hela kärlet klargjordes att den döda ej längre var
en del av de levandes värld och aldrig mer kunde
återvända. Att låta bli att krossa de avlidnas kärl
kan i sin tur ha varit att förhindra deras återfödelse.
Samtidigt kan de kvarvarande keramikskärvorna,
deponerade på platserna tillsammans med andra avlidnas krossade kärl, ha kommit att representera att
den avlidna nu för alltid var en del av de dödas kollektiv. Samtidigt kan det ha varit först nu, när den
avlidna fullt ut lämnat de levandes värld, som det
blev möjligt för nya roller och relationer att skapas
och återskapas. Genom att samlas i samband med
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detta tredje skede av dödsprocessen, kan det kaos
dödsfallet initialt orsakat ha blivit reglerat och ordningen återställd.
Att människorna såg de döda som ett kollektiv
är en viktig aspekt som kan bidra till att skapa förståelse för hur människorna hanterade de döda efter
att de ansågs ha tagit sig över till andra sidan. Krossandet av det hela kärlet och spridningen av dess
skärvor bland äldre krossade kärl kan ha begripliggjorts som en slags metafor för övergången från de
levandes till de dödas värld. Människorna begravde
en person med kropp och själ, en person som genom
kroppens förmultnande och förfall sedan allt mer
kom att avindividualiseras. Individerna bröts ner
samtidigt som kroppen förmultnade och slutligen
återstod anonyma, helt avindividualiserade skelett.
Bland de krossade kärlen liksom bland de nedbrutna och skeletterade människokropparna var det inte
längre möjligt att foga samman eller urskilja ett helt
kärl eller de personer som en gång levt. Samtidigt
var det de fragmenterade kärlen och de nedbrutna
personerna som tillsammans utgjorde kollektivet.
Människorna såg inte de dödas kroppar som de personer de varit i livet efter det att de passerat över till
den andra sidan. De hade blivit en del av ett kollektiv och helt lämnat sin tidigare existens bakom
sig. Gränserna mellan olika individer verkar ha lösts
upp i döden och de blev utbytbara. Detta är ett förhållningssätt som märks i t.ex. grav 27 i Fridtorp,
där den dödes kranium ersatts av kraniet från en
annan person (O. Persson & E. Persson 1982:101ff)
(fig. 9.15). Människorna fortsatte alltså inte att vara
de individer de varit i livet när de väl passerat över
till de dödas värld och från den stunden, det steget,
verkar inte längre de döda ha varit vare sig beroende
av eller knutna till den kropp de en gång haft och de
hade inget som helst behov av kroppen som helhet.
Härmed var det inte heller vare sig en brutal eller på
något sätt förstörande handling att plocka upp ben
ur gravarna.
Om människorna inte längre såg skelettet som
en avliden persons kropp, hur begripliggjordes det
då? Trots att en död person sedan den tagit steget in
i de dödas värld inte längre hade något med sin tidigare kropp att göra verkar inte skelettet och benen
ha betraktats som ett tomt skal. Istället kan det ha
varit själva skeletten, vid sidan av de krossade keramikkärlen, som symboliserade just de dödas kollektiv. Skeletten, och människobenen, verkar som sådana ha uppfattats som oerhört laddade och kraftfulla
objekt. Benen, liksom gravarna, verkar ha erbjudit
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en länk mellan de levandes och de dödas världar och
genom att hantera benen förefaller människorna ha
trott sig kunna få t.ex. de dödas hjälp, skydd, närvaro och/eller bekräftelse i specifika situationer. Genom att hantera deras ben vände människorna sig
till de döda, något som bl.a. gjordes i samband med
jordandet av en nyligen avliden. Öborna verkar ha
haft uppfattningen att de redan dödas ben, de dödas
skelett på samma sätt som djurben kunde hjälpa en
nyligen avliden under transformationen från att ha
varit en av de levande till att bli en av de döda. Valet
av kroppsdelar verkar ha varit betydelsefullt, något
som skulle kunna knytas till föreställningar om att
olika kroppsdelar hade olika egenskaper eller olika
kraft. Att urvalet av kroppsdelar även bland djurben
verkar ha varit viktigt framgick i föregående kapitel
(se kap. 8) och så verkar också fallet ha varit avseende
människobenen. Här är de T-formade gravparen det
kanske viktigaste belägget i och med att det som är
gemensamt för dem är att människorna i samtliga
fall plockade upp kraniet ur den äldre graven, men
däremot lämnade kvar tänder och/eller underkäkar
(Andersson 2004).
Om tolkningen av gravar med ofullständiga skelett, av skelettomma gravar och även av såväl långa
som breda gravar är riktig, d.v.s. att människorna ur
dessa plockat upp allt från hela kroppar till enstaka
ben, innebär det att hanterandet av de redan dödas
ben har varit betydligt mer omfattande än vad som
tidigare antagits. Att människorna då plockat upp
ben enbart för att förhindra de döda från att gå igen,
respektive för att ge nyligen avlidna hjälp på vägen,
känns inte som en tillräcklig förklaring. En möjlighet är att de döda, genom hanterandet av deras ben,
varit involverade i betydligt fler sammanhang. De
kan t.ex. ha varit viktiga när de avlidna genom krossandet av kärl tog det sista steget över till de dödas
värld. Kanske hade de dödas ben en viktig plats i
samband med att människorna skapade och återskapade olika personers rättigheter och skyldigheter
gentemot varandra, rättigheter och skyldigheter som
p.g.a. dödsfallet förändrats.
Att de dödas ben ingått i ritualer av olika slag
finns det flera uttryck för. Hit hör inte bara avsaknaden av människoben i gravarna, utan också de
människoben som påträffats i de fyndförande lagren. Härifrån finns uppgifter om hela ben, t.ex. det
kranium som framkom invid en större härd (nr 76) i
Västerbjers och det skalltaksfragment och den människokäke som påträffats i lagret mellan gravarna
i Ajvide (grav 22) (Janzon 1974:34f; Burenhult
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2002:97). Det finns också uppgifter om både brända, svedda, bearbetade och spjälkade människoben.
Invid en stensatt härd i Hemmor har både svedda
och spjälkade människoben påträffats i ett område
med mycket stora mängder keramik, djurben och
även bl.a. rödockra (Hedemark m.fl. 2000). Dessutom återfinns koncentrationer av spridda männi
skoben i relation till svarta ytor i Ajvide (Norderäng
2010; Wallin 2015).
Att fragmentera benen antingen genom sönderdelning eller genom eld verkar ha varit något som
förekom när de ur gravarna upplockade benen hanterades. För att få ut kraften i benen, som framför
allt kan ha handlat om dem som länk mellan de levande och de döda, verkar det ibland ha krävts någon form av åverkan eller inslag av eldning, direkt
eller indirekt. Den nära relation som på vissa platser
finns mellan gravar och härdar kanske har sin förklaring i ett synsätt av detta slag. Ett återkommande
drag är också att spår efter eldning återfinns i fall
när kroppsdelar plockats upp ur gravarna. I grav
14 i Visby saknade t.ex. den avlidna höger tåben,
medan det på platsen där dessa ben borde ha legat
istället återfanns en askfläck (Janzon 1974:305). I
grav 43 i Ajvide, som utgjordes av en oval 2,15 m
lång gravgrop, framkom förutom gravgods och ett
ensamt människoben också bränd sten (Burenhult
2002:106). Exemplen av detta slag är flera och finns
inte bara på Gotland, utan också utanför öns gränser. I Korsnäs i Södermanland i den grav där endast
en underkäke och några kraniefragment återstod av
den gravlagda återfanns t.ex. en samling skärvsten
nere i graven (Å. M. Larsson 2009:274).
Intressant att notera i relation till detta är den
strukturella likheten som finns mellan gravar och

härdar inom de gropkeramiska lokalerna på Gotland. Precis som gravar uppträder också härdar i
olika form och storlek, från mindre runda via större
mer ovala till mer fyrsidiga och då ofta stensatta.
Frågan är om det i vissa fall t.o.m. skulle kunna vara
så att det faktiskt rör sig om gravar, som männi
skorna valt att elda i. Inom ramen för dessa lokaler, i hanterandet och deponerandet av såväl nyligen
avlidna personer som människoben, verkar eldens
betydelse som transformerande kraft ha levt vidare
från tidigneolitikum och in i samt genom hela mellanneolitikum.
Hur kan då gravarna i sig ha betraktats efter att
den döda lämnat sin tidigare existens bakom sig?
En möjlighet är att gravarna kom att ses som portar
mellan de levandes och de dödas värld. Kanske var
det för att behålla deras funktion som portar mellan olika världar som det var så viktigt att i senare
skeden när gravarna öppnades upp inte rubba eller
flytta de ting och material som primärt lagts ner i
dem. Kanske var det också därför som det var så viktigt att förankra och relatera nya gravar till gamla.
Gravarna och människobenen var centrala för de
praktiker som ägde rum inom öns gropkeramiska
platser. Härmed tycks de döda ha kommit att involveras i en rad olika sammanhang, där relationer
skapades och återskapades såväl mellan levande som
mellan levande och döda. Dessa platser ger en inblick i vilken betydelse de döda hade för de levande.
Att hantera och deponera människoben var därför
sannolikt handlingar som styrdes av känslor av respekt, vördnad, dyrkan och tillbedjan av de döda som
kollektiv. De döda och de dödas kollektiv var inom
ramen för de levandes föreställningsvärld de allra
mest betydelsefulla.
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10. Det mellanneolitiska Gotland
– de levande
Nu är det dags att rikta fokus mot de levande. De
levande får här bilda utgångspunkt för en syntetiserande skildring av min bild av Gotlands mellanneolitikum där resultat från föregående kapitel om
landskap, ting, djur och döda vävs samman. De bärande frågorna handlar om hur öborna under perioden relaterade till andra samt om, och i så fall på
vilket sätt, detta påverkade deras föreställningar om,
syn på och förhållningssätt till omgivningen.
Identitetsskapande processer äger rum på en
mängd olika nivåer och jag vill här uppmärksamma
relationer med och band till andra människor både
inom och utanför ön. Vilken betydelse hade olika relationer, och på vilket sätt var öbornas skyldigheter
och rättigheter till andra reglerade utifrån såväl ett
grupporienterat som ett nätverksperspektiv?

10.1 Grupper
Det är vanligt att det inom arkeologin talas om kontaktvägar och spridningsförlopp av idéer, ting och/
eller människor, inte minst i samband med stora
omvälvande tidsskeden. Detta är också en viktig aspekt att ta hänsyn till då de människor vi studerar
en gång ingick i större sammanhang. De företeelser
vi studerar lokalt eller regionalt visar sig inte sällan
vara en del av trender eller tendenser som förekommer inom ibland stora geografiska områden, där det
snörkeramiska komplexet eller resandet av megalitgravar kan ges som exempel. Dessa utspridda företeelser som indikerar långsträckta kontaktvägar och
som binder människor inom stora områden samman
är emellertid bara ena sidan av myntet.
På andra sidan finns skapandet och omskapandet
av dessa vidsträckta idéer, ting och företeelser lokalt
och regionalt. Vi möts här av det unika uttryck som

inte endast kan förklaras av influenser och inspiration utifrån, utan som måste förstås internt då det
växt fram i en process där människor tagit till sig
nya ting och företeelser och gjort dem till sina egna,
utifrån sina egna lokala och regionala historier och
sina egna förutsättningar, behov och idéer. Jag menar att det är i denna skapandeprocess som vi kan
ana materiella uttryck för olika nivåer av identitetsskapande förankringar; förankringar till regioner,
lokaler och människor.
I övergången till mellanneolitikum kom de människor som öborna stod allra närmast, vilka fanns
västerut och därifrån både norr- och söderut, att gå
två olika vägar. Vissa fortsatte att resa megalitgravar och bland andra kom istället den gropkeramiska
kulturen att växa fram. Den gropkeramiska kulturen verkar först ha börjat ta form i östra Mellansverige (se t.ex. Edenmo m.fl. 1997), men var sannolikt
spridd långt söderut vid tiden då människorna på
Gotland stod inför en förändring. Öborna skulle
göra valet att ta till sig de idéer och föreställningar
som det gropkeramiska handlade om. Hade öborna
varit nöjda med det samhälle som existerade i sent
tidigneolitikum är det troligt att de hade fortsatt
tillverka trattbägarkeramik och resa megalitgravar.
Nu fanns det däremot troligtvis någon form av missnöje och motsättningar inom samhället och ett behov av förändring, ett behov som det gropkeramiska
kom att fylla. Detta val verkar emellertid inte ha
lett till förändrade kontaktvägar och relationer med
de människor utanför ön som öborna sedan länge
identifierade sig med. Trots att de kom att dela det
gropkeramiska med vissa, kom de också att ha gemensamma drag och nära band med människor som
höll fast vid trattbägarkulturen in i mellanneolitikum (kap. 7). Dessa människor verkar på intet sätt
ha kommit att ses som diametralt annorlunda eller
väsensskilda. Det de höll fast vid hade människorna
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ju själva på ön tillämpat, tillverkat och brukat, men
sedan valt bort. Avseende de människor öborna stod
allra närmast utanför ön, verkar således relationerna
ha förblivit sig lika. Det gropkeramiska verkar således inte ha lett till förändrade relationer utåt, men
däremot verkar sättet att förhålla sig till varandra
inom ön ha förändrats.
Under tidigneolitikum höll människorna sig å
ena sidan strikt till trattbägarkulturen och å andra
sidan kom de inom olika delar av ön att ta till sig
skilda aspekter av det nya på olika sätt. Olika typer
av material kom t.ex. att deponeras i skilda former
av vatten inom olika delar av ön (kap. 5). Under
mellanneolitikum ändrar emellertid materialet karaktär, som en följd av att människorna å ena sidan
inte alls höll sig strikt inom den gropkeramiska sfären, utan integrerade ting, material och företeelser
långt bortifrån. Å andra sidan framträder inom ön
en större homogenitet än någonsin tidigare.
Integrerandet av ting, material och idéer långt
bortifrån verkar under mellanneolitikum ha gjorts
på något olika sätt inom skilda områden med gropkeramisk kultur. Gotland utmärker sig genom förekomster av t.ex. benplattor, klumpar av ockra, skalrör av dentalium liksom av jylländska stridsyxor.
Därtill kom människorna att förhålla sig på ett eget
sätt till de idéer som framväxandet av stridsyxekulturen skulle föra med sig i övergången till MN B
(kap. 7). Öborna tog till sig vissa element och gjorde
dem till sina egna, medan de däremot inte tog till
sig andra element alls. Detta innebär dock inte att
de vände sig emot stridsyxekulturen som helhet och
såg de människor som fullt ut tagit denna till sig
som väsensskilda. Istället verkar de ha stått dessa
människor mycket nära. Precis som de delat form
ideal med trattbägarkulturen under MN A, delade
de formideal med stridsyxekulturen under MN B
och det finns många gemensamma aspekter gravskicken emellan (kap 7, 9; jmf Gill 2003; von Hackwitz 2009). Dessutom kom element från stridsyxe
kulturen och dess motsvarigheter på kontinenten
att integreras med det gropkeramiska på ön, varför
någon motsättning dessa element emellan inte kan
ha funnits. I och med att öborna inte anlade egna
stridsyxegravar kom istället med stridsyxekulturen
associerade ting att läggas ner i gravarna inom de
gropkeramiska platserna, och istället för att ta till
sig stridsyxekeramiken kom influenser från denna
att integreras i gropkeramiken. Detta märks t.ex.
genom användandet av chamotte vid tillverkningen
av gropkeramik, att de tog upp snörornering vilken
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applicerades på gropkeramiska kärl samt genom förekomsten av tidiga typer av både båtyxor och jylländska stridsyxor funna som lösfynd, i en depå respektive i gravar inom de gropkeramiska platserna
(kap. 7). Det assimilerande mellan stridsyxeföreteelser och gropkeramiska företeelser som uppmärksammats i slutfasen av mellanneolitikum i andra
regioner (se t.ex. Papmehl-Dufay 2006; Å. M. Larsson 2009), märks alltså tidigt på Gotland. Redan
från början av MN B tycks öborna ha förhållit sig
till det som stridsyxekulturen stod för på sitt egna
vis. Öborna höll fast vid att begrava de döda inom
de gropkeramiska platserna hela mellanneolitikum
igenom, vilket kan vara en orsak till de stora gravfälten. Inga flatmarksgravar verkar ha anlagts på andra
platser i landskapet (kap. 9). Inte heller tog öborna
till sig praktiken att tillverka stridsyxekeramik, annat än möjligen i mycket begränsad utsträckning
och då av en typ som stod kontinental keramik nära
(kap. 7). Människorna höll alltså fast vid såväl gropkeramiken som vid sättet att hantera döda på inom
de gropkeramiska platserna hela perioden igenom.
Detta skiljde dem t.o.m. från en så närbelägen region som Öland, där gravar inkluderande med stridsyxekulturen associerade ting påträffats i andra lägen
än inom de gropkeramiska platserna (Papmehl-Dufay 2006). Den regionala nivån framträder därmed
som mycket betydelsefull under mellanneolitikum.
Gotland i sig som en gemensam grund för samhörighet märks inte bara i jämförelser med andra
gropkeramiska områden, utan också inom ön. Liknande strukturer avseende landskapsutnyttjandet
framträder över hela ön med gropkeramiska platser
i liknande lägen, vid t.ex. åmynningar och i havsvikar, som det kanske starkaste uttrycket (kap. 6).
Detta, tillsammans med likheter i hur de döda behandlats (kap. 9), talar för gemensamma förhållningssätt och föreställningar. Det kan också nämnas att båtyxan är den första stridsyxa som påträffats
över hela ön (kap. 7). De skillnader i det tidigneolitiska materialet som fanns mellan olika delar av ön
saknar dessutom mellanneolitiska motsvarigheter.
Våtmarksnedläggelserna minskade, havsfisket blev
viktigt över hela ön och belägg för att människorna
skulle ha knutit an på ett särskilt sätt till de naturelement som satte sin prägel på den del av ön där de
själva levde saknas (kap. 6). Den identitetsskapande
nivå som tidigare varit av central betydelse verkar
inte ha varit viktig längre. Istället framträder andra
identitetsskapande nivåer som betydelsefulla, dels
genom ökad homogenisering inom ön som helhet,
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dels genom skillnader mellan, och kluster av, olika
platser. Dessa skillnader respektive kluster skulle
jag vilja tolka som uttryck för olika mindre grupp
enheter.
En sådan nivå verkar ha haft att göra med och
varit knuten till de gropkeramiska platserna vid
kusten. Tydliga handlingsmönster framträder när
lokalerna studeras i detalj. Det handlar om ytor som
utnyttjats på olika sätt, som t.ex. de svarta ytorna i
Ajvide liksom deponerandet av olika typer av djur
inom skilda ytor (kap. 6, 8). Även hur specifika djur
hanterats har skiljt sig platser emellan, där skillnader avseende hur t.ex. fiskben hanterats och deponerats märks mellan två närbelägna lokaler som Gullrum och Hemmor (kap. 8). Sammantaget indikerar
detta att det fanns regler kring hur människorna
skulle använda dessa platser och de skilda ytorna
inom dem, och att dessa regler dessutom skiftade
från lokal till lokal.
De människor som använde dessa platser hade
stor kunskap om dem, om hur de var strukturerade
och hur olika ytor skulle användas. Vad männi
skorna gjorde var inom platserna var kunskap som
verkar ha förts vidare från generation till generation.
Till denna bild kan dessutom fogas att materialet
lokalerna emellan skiljer sig åt på flera plan, gällande t.ex. vilka orneringselement på keramiken
som varit vanligast, vilka typer av redskap som varit mest frekvent och/eller sällsynt förekommande,
vilka djurarter som är rikligast företrädda och/eller
sällsynta och även avseende hur platserna avgränsats och markerats visuellt med eldar, sten och/eller
stolpar (kap. 6, 7, 8). Platsernas rumsliga struktur
och materialet från dem har tillsammans gett varje
lokal sin speciella särprägel, samtidigt som denna
prägel talar för att de människor som använde platserna, genom gemensamma val och strategier, stod
varandra nära. Även δ13C-analyserna som utförts talar i någon mån för detta. Trots att den individuella variationen är stor går det generellt att se att
t.ex. Västerbjersindividernas värden överlag är mer
marina än Ajvideindividernas, något som kan ha
sin förklaring i lokalspecifika förutsättningar (kap.
6). Min bedömning är att varje gropkeramisk plats
på ön var knuten till en specifik grupp människor.
Denna gruppnivå var däremot inte den minsta gemensamma nämnaren för dem.
Att det fanns ytterligare en nivå av starka band
på gruppnivå framträder bl.a. i gravmaterialet. Det
märks i de små kluster av närliggande gravar som
gravfälten på ön verkar vara uppbyggda av (kap.

9). Detta bör relateras till de stora mängder fynd
som är kända från just dessa platser, med keramik i
betydligt större mängder än på tidigare eller senare
stenålderslokaler, med mycket stora mängder djurben och även rikligt med föremål av olika slag och i
olika skick (kap. 7, 8). Detta avsiktliga deponerande
gör att lokalerna påminner om platser för ritualiserade nedläggelser. Dessutom begravdes de döda där
och gravarna var fullt synliga. De stolphål, stenläggningar och/eller mörkfärgningar vilka tolkats som
bostadshus har inte fungerat som dylika (kap. 6).
Istället torde de p.g.a. deras nära relation till svarta ytor och/eller gravar förstås som konstruktioner
relaterade till de ritualiserade praktiker som ägde
rum. Det här var platser för de döda och ingen som
vistades på lokalerna kunde undgå att se och vara
medveten om att döda hanterades och deponerades
där. Att äldre gravar ligger utspritt visar också att
gravläggningen tog stora ytor i anspråk redan från
början och att dessa ytor sedan förtätades (kap. 9).
De stora mängder fynd som påträffats inom dessa
ytor, i kombination med de mindre kluster gravfälten varit uppbyggda av, anser jag sammantaget
talar för att de gropkeramiska platserna ska förstås
som gemensamma lokaler för flera grupper, som på
ett eller annat sätt var nära relaterade till varandra.
Lokalerna fungerade därmed som ett slags grav- och
samlingsplatser. Det är troligt att det inom de gropkeramiska platserna fanns ytor för gemensamma aktiviteter och ritualer, men samtidigt verkar det av
klustren att döma ha funnits ytor som var särskilt
knutna till mindre gruppenheter och deras döda
(kap. 9). Att människorna hade olika ytor inom
platserna, men på detta sätt ändå höll fast vid att
begrava sina döda på samma platser, med inom relativt begränsade ytor framväxande gravfält som följd,
tyder på att båda dessa olika nivåer av gruppidentiteter hade stor betydelse i öbornas liv.
De mindre grupperna var, förslagsvis genom
släktskap och/eller boende i närområdet (utmed kusten och utefter vattendrag inåt land) nära relaterade
till varandra och genom att dela på samma gropkeramiska plats skapades och återskapades ständigt
relationerna dessa grupper emellan. Det som talar
för att det var samma människor som nyttjade såväl
kustzonen med de gropkeramiska platserna och områdena inåt land är den starka koppling som finns
materialmässigt (kap. 7), något som redan Lithberg
(1914) uppmärksammade. En annan aspekt är den
omstrukturering som skedde i inlandet och som
verkar ha varit en direkt följd av förändringar vid
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kusten. Det skedde en förskjutning i det inre av ön
från vattendrag som inte mynnade ut vid en gropkeramisk plats, till de vattendrag som mynnade ut
just där en gropkeramisk plats etablerats (kap. 6).
Klustren inom gravfälten hade dessutom motsvarigheter på en landskapsnivå. Öns mellanneolitiska
platser ligger nämligen i flera fall samlade i större
eller mindre kluster eller stråk både utmed kusten
och i det inre av ön (kap. 6). Kanske är det t.o.m. så
att dessa ansamlingar var relaterade till de mindre
gruppenheter de gropkeramiska gravfälten verkar ha
varit uppbyggda av. Agglomerationerna runt om i
landskapet indikerar även någonting annat, nämligen att människorna i övergången till mellanneolitikum höll fast vid den distinktion mellan bygd och
obygd som växt fram under tidigneolitikum. Människors gruppidentitet i det lilla verkar således ha
haft en fast rumslig förankring.
Inte bara vilken identitetsskapande nivå som var
viktigast för öborna verkar ha förändrats, utan också
hur de såg på och uttryckte just gruppidentitet. Agglomerationerna av platser visar å ena sidan att de
höll fast vid det tidigneolitiska sättet att skilja bygd
från obygd. Å andra sidan verkar ett markerande och
manifesterande av gränserna dem emellan inte längre ha varit viktigt. Att gränser överlag inte längre
tillskrevs samma betydelse som tidigare märks även
genom t.ex. den kraftigt minskade praktiken att
deponera ting i våtmarker, vattendrag, grottor och
andra naturliga gränszoner. Fokus kom generellt
att förskjutas från gränszoner och avgränsade rum
till de gropkeramiska platserna, vilka växte fram i
helt andra lägen i landskapet. Dessa verkar i skarp
kontrast till äldre viktiga platser ha legat centralt
mitt i områdena, i flera fall närmast som portar inåt
land. Kanske var dessa ingångar eller portar inåt ön
mytomspunna lägen i landskapet associerade med
berättelser om olika gruppers ursprung. Förankringen till det förflutna är möjligen också förklaringen
till varför Stora Förvar kom att användas på ett liknande sätt som de på huvudön belägna gropkeramiska platserna. Detta verkar ha varit en för hela
ön speciell plats. I övrigt återfinns de gropkeramiska
platserna i fullt synliga lägen, de låg lättillgängligt
på platser där det var möjligt för många att samlas.
De var platser som passerades vid färder såväl utmed
kusten som mellan kust och inland (kap. 6).
Fokus verkar ha lagts vid kontakter och möten
människor emellan. Istället för att betona gränser
och skillnaden gentemot andra grupper fokuserade
människorna på samhörigheten inom grupperna,

352

och denna samhörighet människor emellan verkar
ha haft en stabil och fast förankring i landskapet.
De som levde på ön under mellanneolitikum hade
alltså starka gruppidentiteter på flera nivåer, grupp
identiteter som var intimt knutna till och hade stor
betydelse för deras sätt att se på och förhålla sig till
de platser, och det landskap, de levde i.

10.2 Nätverk
Hur såg då de mellanneolitiska öborna på sig själva
i relation till andra utifrån ett egocentriskt perspektiv? Hur starkt var deras rättigheter och skyldigheter gentemot varandra som individer reglerade? Var
nätverk som strukturell identitet svagt eller starkt?
Var det identifikationen med och skyldigheterna
gentemot gruppen som var det allra viktigaste eller
var det också viktigt vem man var som individ inom
grupperna? Hur kom sättet varpå människorna såg
sig själv som individer att påverka hur de förhöll sig
till sin omgivning?
Gravfälten ger en inblick i hur öborna under perioden såg på sig själva som individer och hur individernas förhållande till varandra var reglerade inom
samhället. Att människorna valde att gravlägga de
döda inom begränsade ytor på särskilda platser är
å ena sidan ett uttryck för starka gruppidentiteter.
Om det å andra sidan endast hade varit gruppen
i sig som varit viktig kunde de likaväl ha fortsatt
att resa megalitgravar. Anledningen till att öborna
upphörde med detta och istället började anlägga
gravfält där en, eller ett fåtal individer tillsammans,
begravts i separata gravanläggningar bör ha haft att
göra med just synen på individen. Att de lade vikt
vid och såg till individen är anläggandet av de individuella gravarna och gravfälten i sig ett tydligt uttryck för. Genom gravfältens karaktär tydliggjordes
att grupperna var enheter som bestod av en mängd
olika individer.
Det viktigaste förefaller emellertid inte ha varit
att ge varje person en egen grav, utan tvärtemot verkar avlidna när det var möjligt ha begravts tillsammans. Det viktigaste verkar istället ha varit att det
genom dessa separata gravar för en eller flera personer gjordes möjligt att på en mängd olika sätt anpassa gravläggningen för varje enskild person. Både
i gravar för en person och i gravar för flera individer
har nämligen de olika personerna behandlats individuellt. De har lagts i olika riktningar och olika
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kroppslägen, de har iklätts olika kläder och attribut och varje person har fått sitt egna individuella
gravgods (kap. 9). På individnivå framträder alltså
stora skillnader som gäller oavsett om de avlidna
begravts i samma grav, inom samma kluster eller
inom samma gravfält. Gravarna klargör att människorna anpassade sin praktik efter varje enskild
individ. Variationer kan urskiljas gällande t.ex. placeringen inom gravfälten, gravens form, storlek och
djup samt huruvida de använt kista, möjligen båt
eller lagt den döda direkt i eller på ett skinn i gravgropen och om denna i sin tur på ett eller annat sätt
inkluderat någon form av stenkonstruktion (kap. 9).
I det första skedet av begravningsritualerna,
motsvarande jordandet av kroppen för att separera
den döda från de levande, verkar de avlidna ännu
ha betraktats som de personer de varit i livet. Detta
tar sig uttryck bl.a. i en strävan att så långt möjligt
göra det bekvämt och tryggt för den avlidna, och
en stor del av ritualerna handlade om att skapa de
bästa förutsättningarna för varje given person inför
den kommande resan från de levandes till de dödas
värld (kap. 9). De stora variationerna gravarna emellan har därför sannolikt sin orsak i att olika personer hade högst varierande behov av hjälp såväl innan
som under den pågående dödsprocessen. Att de avlidna ännu sågs som de personer de varit i livet vid
jordandet ger samtidigt en ingång till att genom de
döda få en glimt av de levande.
Intressant i relation till detta är bl.a. de fall då
de avlidna begravts iklädda hängen, pärlor och/eller dräktapplikationer av olika slag, ting som alltså
genom att ha burits på kroppen är att betrakta som
personliga attribut. Märkbart i relation till denna
typ av ting är att det finns en stor variation, men
inom vad som verkar ha varit vissa givna ramar.
Återkommande är t.ex. att vissa individer begravts
iklädda enstaka eller uppsättningar av pärlor, men
det varierar vad det är för pärlor det rör sig om. Variationen inkluderar t.ex. tandpärlor, rörbenspärlor,
pärlor av skal, skalrör av dentalium, pärlor av lera,
kalksten, bärnsten eller fågelben. Det är inte heller bara vad man burit, utan också var på kroppen
man burit det som skiljer sig åt. Pärluppsättningar
liksom svinbetar är exempel på ting som återfinns i
olika lägen och i olika antal (kap. 7, 8, 9).
Det som är intressant att ta fasta på är att det
inte är så att människorna inom samma grav, eller
inom ett och samma av gravfältens små kluster, blivit klädda på samma sätt och inte heller är det så
att individer på ett gravfält klätts på ett sätt medan

individer på ett annat gravfält klätts på ett annat
sätt. Av den anledningen verkar det inte som att det
människorna iklätt sig varit uttryck för olika grupp
identiteter. Istället binder dessa ting och sättet de
burit dem på samman enskilda individer både inom
gravfälten och mellan öns gravfält. Det dessa val
skulle kunna vara ett belägg för är att just olika individers förhållande till varandra, deras skyldigheter
och rättigheter, var något reglerat. Det var inte heller bara reglerat, utan sågs också som viktigt, det var
något som lyftes fram, bejakades och synliggjordes
(jfr kap. 7). Det verkar ha funnits ett regelverk, som
tagit sig uttryck genom återkommande på individnivå iakttagbara likheter, där vissa individer förenas
genom att ha gravlagts med stora mängder tandpärlor, andra med rörbenspärlor och ytterligare andra
med dentaliumpärlor. Detta gäller också nedlagt
gravgods där det finns de som gravlagts med stora
mängder keramik, andra med stora mängder flinta
och ytterligare andra med stora mängder svinkäkar
(kap. 7, 9). Dessa likheter binder individer från olika
kluster och olika gravfält samman. Det vi står inför
verkar därför handla om nätverk och roller.
Det verkar således inte bara ha varit olika nivåer
av grupptillhörigheter som var viktiga, utan det var
minst lika viktigt vem man som individ var inom
grupperna. Olika individers förhållande till varandra var reglerat, det var viktigt och det var något
som värdesattes och synliggjordes. Frågan är emellertid hur detta sätt att se på sig själv i relation till
andra kom att påverka eller påverkas av deras förhållningssätt till omgivningen? Två områden föreligger inom vilka det sätt människorna såg på sig
själva som individer verkar ha haft betydelse och genomslagskraft, och det gäller dels förhållningssättet
till ting, dels förhållningssättet till djur.
Avseende tingen är det märkbart att det, framför allt inom ramen för de gropkeramiska platserna,
uppträder en variation i material och typer som inte
har någon motsvarighet i öns äldre material. Ett
tydligt uttryck är att det förekommer en mängd
ting som genom sitt material eller sin utformning
knyter öborna till områden utanför den gropkeramiska sfären. De vittnar således om långsträckta
kontakter, relationer och nätverk. Dessa ting tillverkade i främmande snitt eller av utifrån kommande
material återfinns ofta nedlagda som personligt
gravgods och då i flera fall som personliga attribut
burna kring halsen eller midjan alternativt fästa vid
klädseln. Både utifrån kommande ting och material, samt ting tillverkade av en mängd olika mate-
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rial från ön, har dessutom tillsammans använts och
bidragit till individers olika personliga uttryck (fig.
7). Den nivå jag skulle vilja förstå den rikliga förekomsten av fynd som minner om mer eller mindre
långväga nätverk på är därför individens.
Med en självbild där det inte bara var viktigt vilken grupp man tillhörde, utan där det också var viktigt att uttrycka vem man var inom gruppen, kom
människorna att se på främmande och sällsynta ting
och material på ett helt nytt sätt. De blev inte något som hotade gruppens sammanhållning. Överlag
verkar dessutom gränser människor emellan ha varit
mindre viktiga att betona än relationerna dem emellan. I detta sammanhang blev istället de långväga
ifrån kommande tingen och materialen, och även
ovanliga och sällsynta dito, intressanta och viktiga.
Det blev möjligt att ta dessa till sig och det blev
möjligt och viktigt att visa vem man var, i en vilja
att uttrycka sin egna personliga särart gentemot andra inom grupperna. Kanske var det framför allt individuella identiteter relaterade till nätverk i termer
av ursprung, kontakter och resor som kan ha varit de
som uttrycktes genom utifrån kommande ting och
material (jfr kap. 7).
Kanske ska också de element i keramiken vilka
tolkats som influenser utifrån, från kamkeramik,
trattbägarkeramik eller snörkeramik, förstås på
ett liknande sätt (kap. 7). Keramikkärlen tycks ha
fungerat som metaforer för människokroppar (se Å.
M. Larsson 2009) och även i synen på dessa verkar
en förskjutning ha skett från grupp till individ. Möjligen har den stora skillnaden i mängden keramik
mellan öns mellanneolitiska respektive tidigneolitiska lokaler sin förklaring i att medan kärlen under
tidigneolitikum representerade gruppen, representerade de under mellanneolitikum istället enskilda
individer. Hur kärl tillverkades, hur de formades
och ornerades kan ha gjorts utifrån särskilda personers identiteter på såväl grupp- som individnivå. De
hela keramikkärlen kan därmed ha setts som representanter för enskilda individer (jfr kap. 7). Det är i
sin tur möjligt att människorna som ett sista steg
i begravningsritualerna kan ha krossat ett kärl för
att slutgiltigt markera och möjliggöra för en avliden
person att lämna sin tidigare existens bakom sig för
att istället inkorporeras i de dödas kollektiv (kap. 9).
Det sätt människorna såg på sig själva som individer verkar således ha satt sin prägel på hur de
förhöll sig till ting i deras omgivning och precis på
samma sätt verkar det ha varit med djur. Även om
de sätt människorna hanterade olika typer av djur
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på och var de valde att deponera dem, tycks ha varierat från lokal till lokal och i så mån representerat
en stark gruppidentitet, verkar människorna inte ha
sett på och relaterat till djuren i sig på gruppnivå.
Det är t.ex. svårt att knyta en viss djurart till en
given grupp. Istället är det ett mer övergripande
idékomplex som framträder. Skillnaderna i djurbensmaterialet mellan de gropkeramiska lokalerna
verkar vara ett resultat av att människorna inom
grupperna på de skilda platserna valde olika sätt,
olika praktiker, varigenom dessa övergripande idéer
kanaliserades. De kom således inom olika grupper,
på de olika platserna, att hantera och deponera olika
djurarters ben på olika sätt (kap. 8). Dessa sätt torde
ha varit viktiga för respektive grupps identitet, uttryckt i en kunskap och uppfattning om hur just
de tyckte att det rätta sättet att hantera benen på
var. Hanterandet och deponerandet av djurben var
därför en betydelsebärande praktik kringgärdad och
styrd av många lokala regler, val, vanor och föreställningar.
Hur människorna såg på djuren i sig, och vilka
kroppsdelar som verkar ha betraktats som värdefulla
från olika djurarter, är däremot aspekter som verkar
ha sträckt sig över gränserna för olika lokala grupper. I de uppsättningar av stora mängder tandpärlor som vissa individer gravlagts klädda i är det t.ex.
tänder från svin, säl, räv och hund som återkommer,
och detta gäller i gravar från hela ön (kap. 8). Det är
alltså inte så att människorna valt ett djurs tänder
för sina uppsättningar inom ett kluster eller inom
en plats, och ett annat djurs tänder inom ett annat
kluster eller inom en annan plats. Många sätt att använda och deponera djurben på går istället igen på,
om inte alla, så i alla fall flera platser; som att deponera djurben från olika arter inom delvis olika delar
av lokalerna, att ikläda sig rörbenspärlor av fågel,
djurtänder av säl, hund, räv och svin, att bära svinbetar som halskragar, att tillverka pärlor av fotben
från fågel, att göra smycken av ryggplattan från stör
och att deponera rikligt med svinkäkar i fotändan
av gravar (kap. 8). Dessa likheter torde ha sin grund
i föreställningar och förhållningssätt till djuren som
delades av flera grupper och som förekom över större
områden.
Ett gemensamt förhållningssätt som förefaller ha
präglat relationen till djuren är att varje art behandlades och betraktades var för sig (kap. 8). Den strikta åtskillnad som gjordes mellan tama och vilda djur
under tidigneolitikum (kap. 5), var inget som det
hölls fast vid. Både vilda och tama djur förekommer
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under mellanneolitikum i samma kontexter. Människorna fortsatte att hålla tamdjur, men gränsen
mellan vilt och tamt tycks inte längre ha betraktats
som lika fast och given. Här märks försök till att
tämja rävar och inte bara potentiella tamdjur togs
över till ön, utan genom införandet av igelkotten
också en vild art. Det mönster som framträder är att
olika djurarter verkar ha betraktats var för sig och
därför till viss del hanterats och deponerats separat.
Dessutom går det att se hur särskild vikt lades vid
delvis olika kroppsdelar hos olika djur. Det verkar
inte minst vara den del av djuren som är unik eller
särpräglad för en specifik art, som återfinns i materialen och i gravarna. Hit hör t.ex. igelkottens taggar,
svinens betar, störens ryggplatta, otoliter från torsk,
halskota från tumlare o.s.v. I många fall har människorna lagt särskild vikt vid tänder, käkar och/
eller kranier, men det gäller inte alla djur. De verkar
inte ha klumpat ihop djuren i olika grupper och det
var inte viktigt att skilja vilda djur från tama, utan
varje art uppmärksammades för sin egen skull och
för sina egna attribut och egenskaper (kap. 8).
Med detta förhållningssätt till djuren är det intressant att se hur människorna använde sig av variationerna i djurvärlden, och djurens egna särskilda
karaktäristika, för att synliggöra sin egen person;
hur de på olika sätt iklädde sig djuren. Faktum är
att flera av de ting jag omtalade ovan är tillverkade
av just ben eller tänder från olika djur och det verkar dessutom ha varit viktigt att behålla mycket av
benens och tändernas ursprungliga form och karaktäristika. Tänderna och benens karaktäristika var
något människorna tog tillvara på och värdesatte
varigenom dessa ofta endast genomborrades för att
kunna bäras på kroppen (kap. 8). Genom djurvärldens variation synliggjorde man sin egen och det
perspektiv jag ser som rimligt att närma sig detta
utifrån är individens. Genom att det under mellanneolitikum blev viktigt vem man som individ var
inom grupperna kom också förhållningssättet till
djuren att förändras, där den variation och mångfald
som fanns inom djurens värld, och bland djurens
många ben och tänder, blev något som människorna
uppskattade, tog till vara på och använde sig av.

10.3 Stark grupp – starkt nätverk
Min sammantagna bedömning är att de människor
som bodde på Gotland under mellanneolitikum

levde i ett samhälle där deras skyldigheter och rättigheter gentemot andra var relativt hårt reglerade
på både grupp- och individnivå. Vilka specifika
grupper man tillhörde, och vem man som individ
var inom grupperna, var av central betydelse i deras tillvaro. Samhället var således uppbyggt både
kring starka grupp- och starka nätverksidentiteter.
Jämfört med tidigneolitikum skedde således en
förskjutning från att tillhörandet till gruppen och
dualistiska tankegångar varit det viktigaste, till att
individen vid sidan av gruppen tilläts ta plats och
variation bejakades. Dessa identiteter verkar även ha
påverkat andra aspekter av öbornas liv. Gruppsammanhållningen verkar ha haft en fast förankring i
landskapet, medan det sätt människorna såg på sig
själva som individer verkar ha inverkat på förhållningssättet till både ting och djur.
Mary Douglas (1982) menade att dessa sätt att
förhålla sig till andra på grupp- och individnivå kan
ha ännu mer djuplodande inverkningar på männi
skors sätt att se på och förhålla sig till sin omgivning. Enligt Douglas slutsatser finns det en nära
koppling mellan olika former av sociala system och
synen på kroppen, men också på ritualer och kosmos. Det som Douglas kunde urskilja som kännetecknande för samhällen präglade av stark grupp
och starkt nätverk var synen på kosmos som rationellt och människodominerat, det var ett positivt
förhållningssätt till ritualer samt en stark tilltro till
effektiva symboler.
I övergången till mellanneolitikum sker förändringar i öns material som tyder på nya handlingsmönster. Öborna slutade begrava döda i megalitgravar och ett helt nytt gravskick etablerades. Fokus
flyttades från en lång rad gränszoner i landskapet,
till de framväxande gropkeramiska platserna vid
kusten. Från att ha deponerat ansenliga mängder
material på stränder, i myrar, i vattendrag, i grottor
och genom att gräva ner dem i marken (kap. 5), övergick öborna i hög utsträckning till att hantera och
deponera material på de gropkeramiska platserna
där också döda både jordades och hanterades (kap.
7, 8, 9). Inga kända fynd av gropkeramik deponerad
i våtmarker och inte heller några depåer av flintyxor
på olika platser i landskapet föreligger i öns mellanneolitiska material. Överlag verkar deponerandet av material inom såväl mänskligt skapade som
naturliga gränszoner ha minskat. De upphörde inte
helt, men det skedde en förändring i fokus. Ritualiserade nedläggelser skedde såväl inom gränszoner
som i bygder och intresset för våtmarksnedläggelser
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minskade. De platser där ritualiserade nedläggelser av stora mängder material återkommande hade
skett under tidigneolitikum verkar ha övergivits eller ändrat betydelse och ett mer spritt deponerande
av enskilda yxor, bl.a. stridsyxor, samt i vissa fall
keramik, framträder på platser runt om i landskapet. En viss koppling till lokaler med kontinuitet
långt tillbaka i tiden går dock att urskilja. Återkommande nedläggelser av stora mängder material inom
avgränsade rum kom att förskjuts till de framväxande gropkeramiska platserna vid kusten (kap. 6).
Följs Douglas (1982) resonemang kan det som
här avtecknar sig ha förklaringar på ett djupare plan.
Hon menade att människor inom samhällen med
stark grupp/svagt nätverk karaktäriseras av en tro
på ett människodominerat men irrationellt kosmos
som är uppdelat i ont och gott samt utsida och insida. Det förekommer enligt Douglas också en oro för
förgiftning, förlorad styrka och olaga intrång, varför
människorna ägnar sig åt ritualer för rening, utdrivning och dragning av gränser. Var det då synsätt
av detta slag som låg bakom öbornas ritualiserade
handlingar under tidigneolitikum och kan det var
detta som förändrades i övergången till mellanneolitikum? Ligger en bidragande förklaring till öbornas vilja att under tidigneolitikum dra gränser, och
deras fokus på gränsdragningar och gränszoner, i en
föreställningsvärld och ett förhållningssätt av detta
slag? När sedan en annan social struktur etablerades, stark grupp/starkt nätverk, kan synen på kosmos, och behoven ritualiserade handlingar syftade
till att säkerställa, delvis ha förändrats.
En förskjutning skedde från att ritualiserade handlingar utfördes på olika typer av platser runt om i
landskapet till att koncentreras till de gropkeramiska
platserna. Samtidigt skedde en förskjutning från att
människorna gjorde ritualiserade nedläggelser, möjligtvis inkluderande människoben, till att hela människokroppar istället var det som jordades samtidigt
som ritualiserade nedläggelser gjordes i och kring dessa
gravar. Fokus flyttades från andra världar möjliga att nå
genom myrar, berg, jord och hav till de döda.
Det vi ser på de framväxande gropkeramiska
platserna är en stark fokusering på de döda. Människorna har inte bara begravt döda där, utan också
gjort vad de kunnat för att förhindra dem från att
gå igen och för att hjälpa dem över till den andra
sidan. Dessutom har de plockat upp deras ben ur
gravarna i vad som verkar ha varit en vilja att be de
döda om hjälp och göra dem delaktiga i de levandes
handlingar och händelser (kap. 9).
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Mårten Stenberger skrev avseende Västerbjers:
”Man levde utan rädsla eller skräck tillsammans
med de döda” (Stenberger 1965:99). Även om dessa
lokaler inte var några boplatser (kap. 6), fångar
Stenbergers citat vad dessa platser i grunden verkar ha handlat om – att vara tillsammans med de
döda. Det var viktigt att säkerställa att döden gick
på önskvärt sätt, något som annars kunde tänkas
vara ett hot mot hela samhällets ordning. Detta var
emellertid inte det enda viktiga, utan troligtvis var
det även av stor betydelse att göra de döda delaktiga i en mängd olika beslut och sammanhang som
hörde de levandes värld till.
Begravningsritualerna stod alltså i fokus på
ett helt annat sätt än tidigare och stor omsorg och
mycket tid verkar ha ägnats åt att hantera de döda i
olika steg av dödsprocessen (se kap. 9). Transformationen från att ha varit en av de levande till att bli en
av de döda verkar ha betraktats som en många gånger farofylld process som ibland krävde extra åtgärder
och det var viktigt för hela samhället att övergången
gick på önskvärt sätt. Människorna verkar ha haft
en stark tilltro till att de genom olika insatser kunde bidra med effektiv hjälp till de avlidna. De hade
således ett positivt förhållningssätt till ritualer och
en stark tilltro till effektiva symboler. De som inte
tog sig över till den andra sidan var potentiellt farliga, medan de som tog sig över blev en del i det
kollektiv som istället var oerhört betydelsefullt för
de levande. Ett kollektiv som de levande ansåg sig
kunna komma i kontakt med på de gropkeramiska
platserna. Viktiga ritualer och sammankomster kan
mycket väl ha förlagts till dessa platser där de döda
var närvarande.
Jag skulle vilja förklara detta med att det nu var
de döda som var mest betydelsefulla för de levande.
Att de döda sågs som knutna till de gropkeramiska
platserna, och att människorna där kunde kommunicera med och integrera dem i de levandes värld, är
i sin tur vad som gjorde dessa platser, bundna till
en specifik grupp, så viktiga. En möjlighet är att de
gropkeramiska lokalerna var platser som förknippades med olika gruppers ursprung, vilket inte framstår som helt osannolikt med tanke på att lämningarna på eller i närheten av platserna ofta går långt
tillbaka i tiden (se kap. 4, 5, 6). Även om strandförskjutningen ibland medfört att oliktida lämningar
inte återfinns på exakt samma plats kan en känsla
ha funnits av att man alltid vistats i en specifik vik,
på en viss udde eller i ett särskilt område. Dessutom
ligger de gropkeramiska platserna ofta i kommu-
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nikativt strategiska lägen utmed kusten, på platser
som kan ha begripliggjorts som landningsplatser
för de människor som först kom till ön och tog just
deras område i anspråk (kap. 6). Det kan ha varit
med dessa platser som den egna gruppens ursprung
förknippades, något som kan ha befästs genom gravläggningen av döda.
Under mellanneolitikum verkar öborna ha sett
på både ritualer och symboler som effektiva verktyg
för att reglera och säkerställa ordningen både gällande döda och levande. Detta är inte minst märkbart
när det gäller begravningsritualerna. Döden verkar
ha begripliggjorts som en process bestående av tre
olika faser, till vilka specifika föreställningar och ritualer var knutna (kap. 9). De handlingar som kan
knytas till dessa tre urskiljbara faser är ett tydligt
uttryck för öbornas tilltro till ritualer och effektiva
symboler. Redan vid det första steget, då de tog avsked av den döda som person för att sedan separera
denna från de levande, verkar handlingar med specifika syften ha utförts. Nedläggandet av ting och
material i specifika lägen i förhållande till den döda
kroppen, och i olika skick, var säkerligen i detta
sammanhang starkt betydelsebärande handlingar
(kap. 7). Att människorna i ett senare skede när
människoben plockades upp ur gravarna lämnade
de djurben och föremål de lagt ner i gravarna orörda
visar vilken laddad betydelse gravgodset hade (kap.
7, 8, 9). Kanske var det viktigt att inte rubba ordningen gällande dessa ting och djurben då det var
dessa som hjälpt de döda över till den andra sidan
och som därmed bidrog till graven som en länk mellan olika världar.
Det verkar också som om gravarna i sig betraktades som mycket laddade och betydelsebärande
materialiteter. Ett uttryck för det är praktiken att
placera nyligen avlidna i, över eller nära äldre gravar.
Att förankra nya gravar vid äldre, genom att placera
en ny grav rakt över eller delvis skärande igenom en
äldre grav förekommer på flera gravfält och har av
allt att döma varit en avsiktligt utförd handling. En
möjlig förklaring är att människorna ville ge en nyligen avliden ledsagning på vägen till de dödas värld
genom förankringen vid en äldre grav (kap. 9). Att
gravarna var särskilda materialiteter finns det också
ett annat möjligt uttryck för. I en del gravar ur vilka
människoben plockats upp har aska, eldpåverkade
ting eller eldpåverkad sten påträffats. En möjlighet
är att en del härdar egentligen är gamla gravar som
människorna valt att elda i (kap. 6, 9). Det verkar
som att gravarna, och de döda, hade en betydelse

som i tid sträckte sig långt efter själva jordandet och
där såväl gravar som människoben på en rad sätt
integrerades i de levandes liv och ritualer.
Den kanske starkaste symboliken verkar emellertid ha varit knuten till kroppen. Detta märks i
hanterandet av ben från såväl människor som djur,
där olika kroppsdelar återfinns i skilda kontexter
och sammanhang (se kap. 8, 9). En möjlighet är
att olika kroppsdelar, hos både människor och djur,
förknippades med olika egenskaper och/eller företeelser. Kanske stod huvudet för kommunikation, tänder och käkar för kraft, bäckenet förknippades med
födelse/återfödelse, och ben och armar samt händer
och fötter med förmågan att agera och röra sig. Föreställningar av detta slag torde kunna ligga bakom
en rad handlingar.
För att ge några exempel kan föreställningar av
detta slag vara orsaken till att kraniet plockades upp
ur gravar medan käkar och/eller tänder lämnades
kvar, och det kan vara orsaken till människorna
lagt och/eller burit svinbetar och andra tänder som
skydd. Svinbetar verkar ha haft en skyddande funktion i dessa sammanhang, synligt även i att de i flera
fall lagts kring föremålssamlingar i gravarna. Jag
har också velat knyta en symbolik av detta slag till
hanterandet av de avlidna i den liminala fasen då de
befann sig mitt emellan världar och varken var fullt
ut levande eller fullt ut döda. I denna fas verkar t.ex.
fötter och möjligen också händer ha vridits, fötter
bundits ihop, stenar lagts över de dödas kroppar eller fötter och/eller så har den ena foten eller bägge
fötterna plockats upp ur graven (se kap. 9). Sannolikt syftade dessa handlingar till att hindra de döda
från att uppehålla sig bland de levande.
För att spinna vidare på idén om att männi
skorna såg fötterna som ett viktigt hjälpmedel för
att färdas inte bara i livet utan också i döden kan
nämnas hur de återbegravt disartikulerade skelett
vid fotändan av äldre gravar eller lagt nya gravar så
att deras fotända tangerat en äldre grav. De kan ha
velat använda sig av den äldre graven för att ge den
nyligen avlidna hjälp och ledsagning till de döda
värld (kap. 9). Detta var troligtvis inte det enda sättet som en nyligen avliden kunde få ledsagning på,
vilket märks genom att människorna, när de döda
begravts med stora mängder svinkäkar, hade placerat dessa just vid de dödas fotända (kap. 8, 9). En
möjlighet är att svinkäkarna placerats där just för att
ge de avlidna ledsagning till de dödas värld. De som
redan tagit sig över till den andra sidan, och då såväl
människor som djur, kan i detta sammanhang alltså
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ha fyllt samma funktion. Detta understryks också
av att den enda djurfigurin av lera som påträffats i
en grav återfanns placerad just nedanför fötterna på
den döda (kap. 7, 8, 9).
Att människoben, djurben och djurfiguriner i
lera återfinns i precis samma läge i gravarna, alla
som möjliga ledsagare i döden, är ett uttryck för de
likhetstecken människorna ställde mellan dessa material. Benen hade en given koppling till de döda,
vilket gällde såväl människor som djur, samtidigt
som lera och keramik sågs som metaforer och hade
starka konnotationer till kroppar. De mängder med
krossad gropkeramik som karaktäriserar de gropkeramiska platserna, och också gör dem unika, kan
vara ett resultat av att kärlen fungerade som metaforer för individer (kap. 7). Av den anledningen kunde
krossandet av kärl markera och möjliggöra individernas oåterkalleliga passage in i ett annat stadium
(kap. 7, 9). Detta kan ha utförts i samband med att
människorna i större antal samlades på platserna.
Att de sedan deponerade skärvorna på dessa platser,
bland gravar, människoben och tidigare krossade
kärl, kan ha varit ett sätt att knyta dessa individer
till platsens specifika kollektiv av döda. Detta var
något som gjordes i samband med dödsprocessens
tredje fas, då de döda slutgiltigt tog sig över till den
andra sidan och blev en del av de dödas värld. Mängderna med krossad gropkeramik i sig kan som en
följd av denna praktik ha kommit att representera
det oupplösliga kollektivet av döda (kap. 7, 9).
Att öborna fortsatte krossa kärl och deponera
dem inom de gropkeramiska platserna hela mellanneolitikum igenom borde kunna tolkas som ett
uttryck för ett fasthållande vid en stark gruppidentitet; en gruppidentitet knuten till de döda. I detta
framträder en stark skillnad mot hur stridsyxekeramik hanterats och deponerats utanför Gotland. Den
förekommer i betydligt mindre mängd och hela
kärl deponerades invid de döda. Inom mellanneolitisk trattbägarkultur deponerades stora mängder
keramik i anslutning till megalitgravarnas ingångar
och de döda begravdes kollektivt. Detta torde kunna
förstås som att de döda var kosmologiskt centrala
samtidigt som keramiken ingick i gruppgemensamma och identitetsskapande ritualiserade handlingar.
Inom stridsyxekulturen förekommer istället individuella gravar, samtidigt som gruppgemensamma
praktiker involverande hanterandet och deponerandet av stora mängder keramik saknas. Gruppen var
den enskilt viktigaste inom det som trattbägarkulturen representerade. Individen var det enskilt vik-
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tigaste inom det som stridsyxekulturen stod för (jfr
Gill 2003; Å. M. Larsson 2009). Inom den gropkeramiska kulturen förekommer däremot dels enskilda gravar, dels deponerandet av stora mängder
keramik inom ramen för gruppgemensamma identitetsskapande praktiker. Både grupp och individ var
viktiga.
Den mycket starka gruppidentiteten kan ha varit
orsaken till att människorna på Gotland inte fortsatte tillverka trattbägarkeramik och resa megalitgravar i övergången till mellanneolitikum, utan att
de istället tog till sig de idéer och föreställningar
som det gropkeramiska inkluderade och som til�lät individerna att träda fram. Samtidigt kan det ha
varit den trots detta fortsatt starka gruppidentiteten
som var orsaken till att de i övergången till MN B
inte fullt ut tog till sig de idéer som kom med stridsyxekulturen. Vissa av dessa idéer verkar ha inneburit
ett avståndstagande från gruppen och dess gemenskap, vilket människorna på ön inte verkar ha varit
redo för. Det samhälle som fanns vid denna tid verkar ha varit ett samhälle i balans. Kanske fick den
under mellanneolitikum starka nätverksidentiteten
med tiden effekter på enskilda personers liv. Något
som indikerar det är isotoperna, som är likartade
under MN A för att under MN B uppvisa större
individuella variationer inkluderande allt från helt
terrestra till mycket marina värden (kap. 6). Trots
detta höll människorna fast vid gruppen och vid de
gropkeramiska platserna för hanterande och deponerande av döda hela perioden igenom.
De gropkeramiska platserna bör inte bara ha varit lokaler för handlingar knutna till de döda. De bör
även ha varit arenor för skapandet och återskapandet
av band människor emellan. Sammankomsterna på
de gropkeramiska platserna kan därför ha kretsat
inte bara kring de döda, utan även kring skapandet
och återskapandet av sociala roller i samhället, där
människors relationer, rättigheter och skyldigheter
mot varandra klargjordes och reglerades under rituella former med hjälp av effektiva symboler. I detta
var fragmenterandet av ting inte bara en viktig del
för att markera och möjliggöra en avlidens slutgiltiga passage över till de dödas värld. Fragmenterandet
kan också, genom att utgöra en grund för delande
och därmed för skapandet av länkar (jfr Chapman
2000), ha spelat en stor roll i praktiken att ur det
gamla skapa nya band och relationer mellan såväl levande och döda som mellan levande (kap. 7). Ytterligare en möjlighet är att övertagandet av gamla ting
från en individ till en annan (såväl mellan levande
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som mellan levande och döda) liksom tillverkandet
av helt nya ting också kan ha varit minst lika viktiga
handlingar i detta skapande och återskapandet av relationer och band människor emellan. Kanske innebar skapandet av en roll också skapandet av ett nytt
ting eller övertagandet av ett gammalt, som fick stå
som symbol för det för individen nya. En möjlighet
är att det är i detta sammanhang vi ska förstå den
ansamling av stora mängder ting och material, och
de spår efter en mängd handlingar och händelser,
som vi finner inom de gropkeramiska platserna.
Intressant är också hur dessa ansamlingar exponerades. Enligt Douglas (1982) är asketiska attityder, med ett fokus på det inre och interna, vanliga bland människor med stark gruppidentitet,

medan en positiv syn på välstånd och på att spendera samt ett bejakande av utåtriktade uttryck
återfinns i samhällen med starkt nätverk. Häri
ligger potentiellt en förklaring till skiftet från de
tidigneolitiska i gropar, grottor eller våtmarker på
sätt och vis gömda eller dolda nedläggelserna utförda i slutna, svårtillgängliga och avskilda rum,
till de nedläggelser som under mellanneolitikum
gjordes öppet, med ansamlingar av stora mängder
material i lager, inom centralt belägna, synliga
och lättillgängliga platser (kap. 6). Platser som
var intimt knutna till människor som levde inom
ett samhälle där deras band till såväl andra individer som till grupper var både starkt reglerade och
starkt betydelsebärande.
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11. Gotländska stenåldersstudier
– människor och djur, platser
och landskap
Nu närmar denna avhandling sig sitt slut och det är
dags att knyta ihop trådarna från tidigare kapitel.
Mitt syfte med avhandlingen har varit att fördjupa
förståelsen för de människor som under mellanneolitikum levde på Gotland. Jag har velat skapa en ökad
förståelse för deras liv och föreställningar. Målsättningen har mer specifikt varit att vidga förståelsen
för hur de uppfattade och såg på den värld, de platser
och det landskap de levde i, hur de förhöll sig till
ting och djur samt hur de relaterade till andra människor, såväl levande som döda.
Denna målsättning har jag närmat mig genom
att ställa mellanneolitikum i relation till tidigare
perioder. Jag har analyserat och tolkat vad som skedde på Gotland i skiftet från mesolitikum till neolitikum, från tidig- till mellanneolitikum och från MN
A till MN B. Jag har härigenom velat begripliggöra
vad som förändrades, vad som inte förändrades och
varför samt vad det i sin tur hade för inverkningar
på öbornas tillvaro. Det har handlat om att skapa
förståelse för mellanneolitikum genom att begripliggöra centrala begrepp utifrån ett gotländskt perspektiv, som neolitiseringen och de neolitiska kulturerna.

11.1 Att skapa förståelse
för dåtiden – kontinuitet
i tid och rum
Min studie har visat att det finns starka spår av kontinuitet när det gäller var i landskapet människorna
levde och bodde, hur de försörjde sig samt avseende
vilka människor utanför ön som de relaterade till
och identifierade sig med (kap. 3-10). Detta inne-

bär emellertid inte att öborna var isolerade och stod
utanför de förändringsprocesser som ägde rum i omvärlden. Det innebär inte att människor inte rörde
sig till och från ön samt flyttade dit och därifrån.
Detta skedde säkerligen i stor utsträckning, vilket
var en grund för förmedling av kunskap och idéer
samt för processer av förändring och hybridisering.
Människorna på ön var inte heller några passiva
mottagare av influenser utifrån, utan vid vilken tidpunkt något förändrades och på vilket sätt det skedde var något som växte fram utifrån en växelverkan
mellan det externa och det interna.
Öborna var alltså inte isolerade. Att människorna
under mellanneolitikum tillverkade djurfiguriner,
anlade flatmarksgravfält och ibland använde ockra
i samband med gravläggningarna innebär inte att
de tillhörde ett folk med djupa rötter bakåt i tid
som upprätthöll ålderdomliga traditioner och föreställningar. Dessa praktiker saknar paralleller bakåt
i tid inom ön och var för mellanneolitikum nya och
särpräglade fenomen. Att ställa djursymbolik mot
geometrisk ornamentik fungerar inte heller, då båda
dessa uttrycksformer var intimt integrerade med
varandra under perioden.
Öborna stod inte utanför de förändringsprocesser
som ägde rum i omvärlden. De tog t.ex. till sig trattbägarkulturen i övergången till tidigneolitikum. De
började tillverka och använda trattbägarkeramik,
formidealen och stenhantverket förändrades samtidigt som stora mängder sydskandinavisk flinta fördes över. Öborna började bedriva åkerbruk, hålla
tamdjur och mot slutet av perioden restes två megalitgravar. Skillnaderna över tid när det gäller den
materiella kulturen på ön och även gällande platser
som stod i fokus för ritualiserade handlingar är väsentliga (kap. 4-10). Detta går det inte att bortse
ifrån och dessa skillnader visar att stora förändringar
ägde rum.
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Mitt arbete har också klargjort att det inte går
att tala om någon kulturdualism på ön. Att det
skulle ha funnits en dualism mellan trattbägarkulturens människor och kvarvarande mesolitiker på
Gotland under tidigneolitikum är en ståndpunkt
som inte håller vid ett närmare granskande av materialet. Förvisso kan det tidigneolitiska materialet
initialt ge ett intryck av att trattbägarkulturen var
rikligare representerad i väster, med megalitgravar,
flintyxdepåer och grottor med tamdjursben. Dessutom uppvisar mångkantiga stridsyxor en klart
västlig utbredning. Vid ett närmare granskande är
det emellertid tydligt att t.ex. megalitgravar och
flintyxdepåer endast finns inom en begränsad del
av ön och inte kan ses som något generellt västligt,
liksom att mångkantiga stridsyxor finns inom flera
av de östliga trakterna även om de ofta deponerats
i dess västra delar. Detta gäller också en av flintyxdepåerna. Därtill har såväl trattbägarkeramik som
tamdjursben hittats på lokaler också i öster och dessutom ligger den plats med de mest säkra beläggen
för tidigneolitiskt åkerbruk utmed östkusten. Människorna inom östra Gotland tog alltså även de till
sig trattbägarkulturen och jordbruket varför skillnaderna i materialet behöver begripliggöras på ett
annat sätt, sannolikt i termer av att människorna
inom olika delar av ön tog till sig skilda delar av det
för tiden nya på sina egna sätt (jfr Thomas 1999).
Ses de föremål och företeelser som brukar förknippas med trattbägarkulturen som en helhet återfinns
dessa över hela ön, såväl i öst som i väst, i norr som i
söder och både utmed kusten och i inlandet.
En annan aspekt har dock lyfts fram, nämligen
att det finns en skillnad mellan två olika typer av
lokaler och dessa platser har också pekats ut som
spår efter olika kulturer eller olika folk. Å ena
sidan finns kontexter med trattbägarkeramik och
tamdjur, å andra sidan finns kontexter där dessa
material saknas. Dessa skillnader föreligger emellertid i flera fall inom en och samma plats, där
skillnaden består i att keramik och tamdjursben
endast hittats närmast stranden men inte längre
inåt land eller i en grotta men inte utanför. Skillnaden dessa platser emellan torde därför inte bero
på att två populationer med olika ekonomi levde
sida vid sida med varandra. Den borde istället ha
sin grund i att keramik och tamdjursben inte deponerades överallt där människor vistades, utan
endast på specifika platser och i specifika zoner i
landskapet. Förhållningssättet till olika ting och
material skiljde sig åt, varför dessa hanterades och
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deponerades på ibland skilda sätt i delvis olika
rumsliga sammanhang.
Baserat på detta anser jag att det inte finns någon materiell tudelning på ön som kan stödja idén
om en kulturdualism under tidigneolitikum och
bilden av mellanneolitikum är densamma. Idén att
det skulle ha funnits andra människor, andra kulturer, som levde kvar i inlandet parallellt med att
den gropkeramiska kulturens människor levde vid
kusten saknar stöd i materialet. Likadana typer av
material är kända från hela ön, från såväl inland
som kust och detta gäller både material vi valt att
definiera som gropkeramiskt och det som associeras
med stridsyxekulturen. Dessa olika typer av material återfinns också i hög grad inom samma platser. Förskjutningar i det inre av ön i relation till var
gropkeramiska platser växte fram vid kusten visar
också hur nära länkade kusten och inlandet var med
varandra. Agglomerationer av lokaler i inlandet går
dessutom igen i kluster av gravar inom de gropkeramiska platserna vid kusten.
Min bedömning är att trattbägarkulturen kom
att etableras över hela ön och då såväl utmed kusten
som inåt land under tidigneolitikum, för att under
mellanneolitikum i sin helhet ersättas av den gropkeramiska kulturen. Några parallellt levande grupper med olika ideal fanns inte. Detta understryks
av att öns material präglas av stor kontinuitet med
avseende på vissa specifika förhållningssätt till landskapet och i flera fall gällande såväl plats som praktik, något som inte bara går att spåra i skiftet från
mesolitikum till tidigneolitikum utan också från
tidig- till mellanneolitikum. Flera av platserna där
fynd av trattbägarkeramik och tamdjursben hittats,
uppvisar t.ex. kontinuitet inte bara gällande plats
utan också praktik och då såväl bakåt som framåt
i tid. Detta motsäger både att de skulle vara platser för en nyinflyttad grupp jordbrukare och att de
skulle vara nyetableringar till följd av jordbruket.
Under tidigneolitikum fanns dessutom en vilja att
förankra nya platser i det förflutna. Trattbägarkulturen togs alltså upp av en inhemsk befolkning med
djup förankring i och stor kunskap om öns historia.
De sent mesolitiska yxplatserna var t.ex. ihågkomna
och viktiga platser, som det togs hänsyn till. Detta
gällde i allra högsta grad också under mellanneolitikum, då platser med lång kontinuitet bakåt i tid
verkar ha tillskrivits en alldeles särskild betydelse.
Det fanns således stor kunskap om, en djup förankring i och en vilja att relatera till det förflutna. Det
fanns med andra ord kunskaper som traderades vi-
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dare, något som inte borde ha varit fallet om stora, eller helt omvälvande, befolkningsförändringar
skett.
Det jag kommit fram till är att de stora förändringar som skedde dels i skiftet från mesolitikum
till tidigneolitikum, dels från tidig- till mellanneolitikum, inte kan ignoreras och de kan inte heller
förklaras med vare sig omfattande befolkningsförflyttningar eller kulturdualism. Att den gropkeramiska kulturens människor skulle ha kommit norreller österifrån för att sedan försvinna ditåt igen
håller inte. Även om detta resonemang kan tyckas
väl förenklat menar jag att om det hade varit så att
olika folk uppbar det vi definierat som arkeologiska
kulturer, d.v.s. att dessa kulturer ska förstås som
en essens knuten till en särskild grupp, då vore det
rimligt att tänka sig att de i någon mån tagit denna
essens med sig då de flyttade. I så fall skulle motsvarande material eller uttryck finnas därifrån de
kom och dit de sedan tog sig, vilket det inte gör. Att
de neolitiska kulturerna skulle motsvara olika folkgrupper, med skilda ursprung, ekonomi, livsstil och
kosmologi, är alltså en tolkning jag inte alls instämmer i. På Gotland kom inte jordbruket med en helt
ny folkgrupp som etablerade sig sida vid sida med
den ursprungliga befolkningen och jordbruket kom
inte heller att medföra en splittring av befolkningen, vilket även gäller den gropkeramiska kulturen.
Att gropkeramikerna på ön bara skulle ha ätit säl
och därför var en egen grupp, som dessutom aldrig
skulle ha rört sig mellan inland och kust, håller inte.
Människornas isotopvärden kan förklaras av salthalten i havet i kombination med de förhöjda marina
värdena hos fiskar, vilka bör ha uppvägts mot terrestrisk föda, som svin. Intaget av dessa bör i sin
tur båda ha bidragit till att hålla δ15N-värdena nere.
Intaget av säl verkar närmast ha minskat under perioden i jämförelse med tidigare, till förmån för just
framför allt havsfisk och svin. Landlevande växter
och djur var på intet sätt något som stod i strid med
det vi valt att beteckna som gropkeramiskt och det
finns ingen anledning att förklara inslag av dylika
som påverkan från andra kulturer. Som exempel kan
nämnas att de mer sällsynt förekommande individer
med mer eller helt terrestriska isotopvärden begravts
i gravar inom de gropkeramiska platserna med i övrigt tidstypiska föremål som ljuster, harpuner och
fiskekrokar, medan personer i gravar innehållande
t.ex. med stridsyxekulturen associerade ting uppvisar samma marina isotopvärden som de flesta andra.
Att öborna i övergången till tidigneolitikum tog till

sig jordbruket och trattbägarkulturen, och att trattbägarkulturen sedan omformades till gropkeramisk
kultur, var inget som skedde genom omfattande befolkningsförändringar.
Detta innebär emellertid inte som redan nämnts
att människor inte rörde sig till och från ön samt
flyttade dit och därifrån. Detta skedde säkerligen i
stor utsträckning, vilket var en grund för förmedling av kunskap och idéer samt för processer av
förändring och hybridisering. Öborna hade starka
band och relationer till människor utanför ön, upprätthållna genom resor över lång tid, kontinuerliga
personliga kontakter och kanske giftermålsallianser,
som låg till grund för överföring och förmedling av
kunskap och idéer. Viktigt är emellertid att öborna
inte var passiva mottagare av denna kunskap och
dessa idéer, utan när något förändrades och hur det
förändrades var något som växte fram utifrån en växelverkan mellan det externa och det interna. Frågan
är vad det var internt som bidrog till att de förändringar som skedde inträffade och vad det egentligen
var som faktiskt förändrades.
Att det skulle ha varit öbornas möjligheter att
försörja sig som förändrades är en idé som framhållits, men som inte längre håller. Öborna tvingades
inte att lämna kusten p.g.a. bristande resurser till
följd av en lång regressionsfas i havet i övergången
till tidigneolitikum. Det var inte detta som tvingade fram en ny ekonomi och det kom inte att leda
till nya sätt att leva och bo. Lika lite kom människorna sedan i övergången till mellanneolitikum,
p.g.a. att transgressioner orsakat gynnsammare
marina förutsättningar, att återvända till kusten
med en återgång till delvis äldre levnadssätt och
ekonomi. Förutsättningarna både i övergången till
tidig- och till mellanneolitikum var nämligen desamma. Kvartärgeologiska resultat har klargjort
att Litorinahavet i båda dessa förändringsskeden
befann sig i transgression (Yu 2003). Det förefaller baserat på detta som orimligt att argumentera
för att jordbruket minskade eller övergavs p.g.a. en
transgression, när havet befann sig i transgression
även då öborna för första gången tog till sig jordbruket. Landskapet verkar dessutom ha börjat öppnas upp med röjningar i skogen först under tidigneolitikum, varför öns sent mesolitiska yxplatser
inte heller kan förklaras som relaterade till detta.
Att människorna började röja med eld bör sättas
i samband med att öborna tog till sig trattbägarkulturen och därmed jordbruket. Lika lite som de
många sent mesolitiska yxorna är ett resultat av
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ökade röjningar i skogen, lika lite beror införandet
av jordbruket på sviktande resurser och ett behov
av att komplettera försörjningen.
Enligt mina resultat kom inte heller jordbrukets
etablerande att leda till någon omstrukturering av
vare sig var eller hur människorna levde. Redan under mesolitikum levde de såväl utmed kusten som
inåt land och detta fortsatte de med också under
tidigneolitikum. Skillnaderna mellan inland och
kust verkar snarare ha minskat än ökat i övergången
till tidigneolitikum. Genom att kombinera nyare
kvartärgeologiska resultat med kunskapen om olika transgressionsskikt och dateringar har det varit
möjligt att skapa en ny bild av strandförskjutningen
som klargör att kusten var en under tidigneolitikum
intensivt utnyttjad zon med ett stort antal platser
i såväl direkt kustbundna som indragna kustlägen.
Bara för att öborna tog till sig jordbruket övergavs
inte kusten, utan de fortsatte vistas vid havet och
utnyttja havets resurser precis som tidigare. Människorna gick alltså inte över från en marin kusttillvaro till en jordbrukstillvaro i inlandet. De vilda
resurserna var rimligtvis under tidigneolitikum
fortfarande basen i ekonomin, till vilka åkerbruket
och tamdjurshållningen blev ett mindre komplement. Någon uppdelning mellan gårdar respektive
fäbodar i indragna kustlägen eller inlandslägen där
jordbruk bedrevs och basboplatser respektive tillfälliga läger direkt vid havet där marin jakt och fiske
bedrevs verkar inte heller ha etablerats. Istället tog
öborna tamdjuren med sig var de än vistades, medan
åkerytor öppnades upp i lämpliga lägen avskilt från
bebyggelse och andra verksamheter och detta såväl
vid kusten som inåt land. Sannolikt ska detta förstås
i relation till att ytorna röjdes med eld.
Min samlade bedömning är att jordbruket togs
upp av den befintliga befolkningen på ön vid en
tidpunkt med rikliga marina resurser. En möjlighet är att den trygghet som dessa resurser gav var
en bidragande orsak till att öborna vågade ta steget
och ta till sig någonting nytt. Det som skedde var
att åkerbruk och tamdjurshållning kom att integreras i ett redan existerande och väl etablerat livsmönster. Människorna fortsatte att vistas såväl vid
kusten som i det inre av ön, i samma områden, utmed samma vattendrag, sjöar och havsvikar samt
ibland t.o.m. på samma platser som tidigare. Det
vi ser i övergången till tidigneolitikum handlar
således inte om anpassningar till en helt ny ekologisk och klimatologisk situation där människorna
tvingades till att bli bönder och det handlar inte
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om ett p.g.a. upptagandet av jordbruket omfattande omstrukturerande av öbornas levnadsmönster.
För att övergå till mellanneolitikum verkar inga
genomgripande förändringar vare sig gällande ekonomi eller bosättningsmönster ha inträffat. Någon
omfattande omstrukturering av livsmönstret går det
inte att tala om. Att tala om ett övergivet inland eller
en kraftigt minskad närvaro i inlandet under mellanneolitikum är lika felaktigt som att tala om en
under tidigneolitikum övergiven kust. Människorna
verkar ha vistats intensivt både vid kusten och i det
inre av ön och det går inte att säga att en av zonerna
nyttjats permanent och intensivt och den andra tillfälligt och extensivt. Detta gäller mellanneolitikum
i lika hög grad som både tidigneolitikum och mesolitikum. Ska det talas om någon förändring är det
utifrån mina resultat snarare en något ökad närvaro
i det inre av ön som framträder. Även om det nu
i vissa områden kan anas ett möjligt etablerande i
andra lägen än tidigare, verkar människorna i det
stora hela ha levt utmed samma våtmarker och vattendrag i det inre av ön samt utmed samma havsvikar och stränder som tidigare. Lokaler återfinns i
direkt kustbundna lägen, i indragna kustlägen och
i inlandet och inte heller under denna period var ett
indraget kustläge nödvändigtvis synonymt med en
jordbrukande ekonomi. Även den agglomeration av
platser som karaktäriserar öns tidigneolitiska material fortsatte in i mellanneolitikum.
Av det idag kända fyndmaterialet att döma,
i form av pollenanalyser, spår efter åkerbruk och
tamdjursben, verkar dessutom både åkerbruk och
tamdjurshållning ha bedrivits i ungefär samma utsträckning under hela mellanneolitikum, som under
tidigneolitikum. Ska det talas om en förändring av
jordbruket är det snarare i form av en svag ökning,
än en minskning. Då har jag dessutom antagit att
den kraftigt ökade mängden svinben, som är ett för
perioden utmärkande drag, ska förstås som en följd
av ökad jakt på landdjur och inte av ökad tamdjurshållning. De enskilda nedslag av odlade växter som
märks i öns pollendiagram ökar under mellanneolitikum. Potentiellt har också sädeskornsavtryck hittats i gropkeramik, likväl som i trattbägarkeramik,
något som emellertid skulle behöva studeras mer ingående. Därtill var tamdjuren på ön fler under mellan- än under tidigneolitikum genom införandet av
häst och en större förekomst av hund. Noterbart är
också att platser där åkerbruk bedrevs och/eller där
tamdjursben deponerades under tidigneolitikum,
var lokaler människorna ibland stannade kvar vid
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in i mellanneolitikum och i vissa fall fortsatte de
att användas på precis samma sätt som tidigare. De
gropkeramiska platserna går i sin tur inte att begripliggöra som en fortsättning av kustnära fiskelägen, utan snarare bör de förstås som motsvarigheter
till den tidigneolitiska praktiken att deponera bl.a.
keramik och tamdjursben på särskilda platser. Den
förändring som skedde, med ett förskjutet fokus från
öns trattbägarlokaler till de gropkeramiska platserna, kan alltså inte förklaras med en förändrad ekonomi och ett till följd därav förändrat bosättningsmönster.
Att människorna, trots likheterna i ekonomi
rent försörjningsmässigt, skulle ha identifierat sig
med produkter och praktiker kopplade till en viss
ekonomi i högre grad än till en annan och att detta
skulle ha varierat över tid förefaller inte heller vara
riktigt av mina resultat att döma. Jordbrukets praktiker och produkter verkar ha värdesatts när dessa
först blev en del av livet under tidigneolitikum.
Kontexter av rituell och religiös karaktär under
perioden inkluderar dock inte alls bara jordbruksprodukter, utan ofta även spår efter produkter och
praktiker som kan förknippas med vilda resurser,
som vilda djurs ben eller sältran. Benen från de vilda
djuren är dessutom i vissa sammanhang, t.ex. i grottorna, betydligt fler än tamdjursbenen. De döda verkar också i Ansarvemegaliten ha begravts på eller
virats in i sälskinn. Detsamma gäller öns mellanneolitikum, där det helt klart finns belägg för att de
vilda djuren var mycket viktiga i ritualiserade sammanhang. Detta gäller inte bara svin och säl, utan
även en lång rad andra djur, som fisk, fågel, hare,
räv, igelkott och tumlare. Vad som bör lyftas fram är
dock att även tama djurs ben ingick i dessa kontexter, som häst, hund, nötkreatur, får/get och tamsvin,
där de hanterades och deponerades på samma sätt
som vilda arters ben. Inte heller bara ting knutna
till jakt och fiske är kända från gravarna, utan också
ting som kan associeras till jordbruk, som t.ex. yxor,
löpare, flintspån, potentiella jordhackor eller handtag till grävkäppar av horn, nålbindningsnålar och
möjligtvis bl.a. lockpipor. Jordbruket, dess praktiker och produkter lyftes inte fram mer än andra,
men det hade sin givna roll och betydelse i öbornas
liv och de kom att identifiera sig även som jordbrukare. Att den variation som finns i materialet från
mesolitikum och in i mellanneolitikum skulle bero
på ett skiftat fokus från jakt och fiske under mesolitikum till jordbruk under tidigneolitikum och
sedan tillbaka till jakt och vilda resurser igen under

mellanneolitikum är något jag, p.g.a. de faktorer jag
precis nämnt, ställer mig tveksam till. Enligt min
bedömning är det inte kontrasten mellan vilt och
tamt, och mellan jakt och jordbruk, som är den allra
viktigaste distinktionen om trattbägarkulturen ska
förstås i relation till det gropkeramiska.
Att de förändringar som skedde skulle bero på
förändrade kontaktvägar och relationer till människor utanför ön är också något som mitt arbete
motsäger. Sannolikt har havet haft betydelse. Även
om vatten många gånger har en sammanbindande
effekt, något som inte minst märks inom ön längs
med vattendrag och våtmarker, är det frågan om
inte det öppna havet varit mer särskiljande. Den
kortaste vägen att ta sig till och från Gotland över
öppet hav är via Karlsöarna och Öland till svenska
fastlandet och häri ligger potentiellt förklaringen
till de kontaktvägar som verkar ha präglat ön genom hela stenåldern. Detta kan också förklara varför
särpräglade platser återfunnits just på Stora Karlsö
och på platser med uppsikt över Karlsöarna, som i
Tofta. Uttryck för kontakter, relationer och allianser
med människor västerut, och därifrån såväl norrsom söderut, är ett drag som förenar öns mesolitikum, tidig- och mellanneolitikum. De närmaste parallellerna till det liv människorna levde på ön stod
alltså att finna västerut. Några förändrade relationer
och allianser när det gäller i vilken riktning som
kontaktvägarna gick verkar därför inte vara något
som kan bidra till förståelse för de förändringar som
skedde under stenålderns lopp.
Jag har ifrågasatt om det överhuvudtaget ligger
något förklaringsvärde i att strikt ställa sydväst mot
nordöst. En ekonomisk skiljelinje har dragits mellan jordbrukare i söder samt väster och jägare och
samlare i norr samt öster, samtidigt som det arkeologiska materialet kring Östersjön snarare talar för
ekonomin som en sammanbindande än särskiljande
aspekt. De flesta som levde kring Östersjön verkar
åtminstone under mellanneolitikum ha haft någon
form av blandekonomi med jakt, fiske, samling
och jordbruk i mer eller mindre hög utsträckning
(se t.ex. Stenbäck 2003; Edenmo 2008). Ekonomin
i termer av jägare och samlare respektive jordbrukare har i sin tur knutits till andra aspekter, samtidigt som det kan vara aktuellt att fråga sig om
dessa aspekter verkligen ska relateras till varandra
överhuvudtaget. Användandet av rödockra och tillverkandet av djurfiguriner är något som knutits till
ett liv som jägare och samlare, men människorna
på Gotland tog till sig detta vid en tid då de be-

365

Kapitel 11

drev jordbruk i lika hög grad som när de reste megalitgravar. Megalitgravar har i sin tur knutits till
jordbrukare trots att jordbruket nådde Skandinavien
långt innan människorna tog till sig praktiken att
resa megalitgravar. Dessa företeelser behöver förstås
och begripliggöras utifrån andra premisser.
Mina resultat talar emot att de förändringar som
skedde på Gotland kan begripliggöras genom att
nymodigheter kontrasteras mot det förmodat uråldriga, mesolitiskt mot neolitiskt, norr och öster mot
söder och väster, jordbrukssamhällen mot fångstsamhällen. Andra vägar måste sökas och andra
grunder behövs att stå på i skapandet av förståelse
för dåtiden.

11.2 Förändringsprocesser
– från mesolitikum till
mellanneolitikums slut
Medan kontinuitet har präglat öbornas vistelse i
landskapet, deras bosättningsmönster och deras
ekonomi samt även gällande vilka människor utanför ön de relaterade till och identifierade sig med,
finns det andra aspekter av deras tillvaro som genomgick stora förändringar. Mina resultat indikerar
att dessa förändringar tog sig uttryck i olika sätt att
förhålla sig till omgivningen, till landskapet, ting,
djur och andra människor, såväl levande som döda.
För att begripliggöra detta har jag tagit intryck av
Mary Douglas arbete ”Natural Symbols” från 1970
(Douglas 1982). Jag har inspirerats av det samband
mellan religiösa och sociala faktorer som hon lyfte
fram, vilka enligt henne föreligger inom såväl småskaliga samhällen som stora nationer och därmed
bland människor med vitt skilda ekonomier. Att det
inte alltid är ekonomiska förändringar som är orsaken till omvälvningar i ett samhälle, utan att religiösa förändringar kan vara det som leder vidare till
en ekonomisk omvälvning, vilket Max Weber argumenterade för, har jag också tagit intryck av, liksom
hans betonande av att alla människor har ett behov
av att begripliggöra sin omgivning genom att skapa
vävar av mening (Weber 1978; Bowie 2000). Att
alla människor begripliggör världen omkring dem
på sina egna sätt, utifrån deras egna förutsättningar
och skiftande historiska bakgrunder (kap. 1), är en
annan aspekt som varit viktig för mina tolkningar.
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Som jag ser det är det inte utifrån ekonomi i termer av att jägare och samlare skiljs från jordbrukare, inte utifrån bosättningsmönster och inte heller
utifrån förändrade kontaktvägar och relationer som
de förändringar vilka skedde under stenålderns lopp
på Gotland primärt bör förstås. Istället handlar det
om religiösa och sociala förändringar, vilka i sin tur
ledde till att öbornas sätt att begripliggöra världen
omkring dem, deras sätt att relatera och förhålla sig
till sin omgivning, omformades. Att förändringarna
inträffade har sannolikt haft sin grund i en växelverkan mellan interna förhållanden och externa faktorer. Varför förändringsprocesserna överhuvudtaget
började verkar ofta ha haft med en kombination av
olika faktorer att göra, där inre spänningar och obalans i samhället och gällande människornas förhållande till varandra, men också andra förändringar,
som t.ex. skiftningar i havets fluktuationer och i
materiella förutsättningar samt även förändringar i
omvärlden verkar ha varit starkt bidragande orsaker.

Skiftet från tidigt till sent
mesolitikum (kapitel 4)
Jag har kunnat påvisa att den första omvälvande förändringsprocessen skedde redan under mesolitikum,
långt innan jordbruket kommit in på arenan. Förändringen i sig verkar ha berört såväl religiösa som
sociala aspekter av tillvaron och den kom att lämna
djupa avtryck i öbornas sätt att se på och förhålla sig
till sin omgivning. P.g.a. denna förändring kan mesolitikum på ön delas in i två faser. Jag har valt att
definiera det som dels en pionjär- och etableringsfas,
dels en identitetsfas. Båda dessa faser har betydelse
för förståelsen av det som sedan skedde i övergången
till neolitikum.
Under pionjär- och etableringsfasen hade öborna
ett förhållningssätt till omgivningen som byggde på
att alla landskap var bebodda (jfr Bergman 2006).
Genom resandet av en stolpe eller en härd som axis
mundi kunde de skapa och återskapa sin värld, sitt
mikrokosmos, var de än befann sig (jfr Fuglestvedt
2009:273). Det är en föreställningsvärld av detta
slag som sannolikt är orsaken till att de överhuvudtaget tog sig ut till ön. Därutöver kan de inte ha
varit alltför starkt bundna och styrda av en större
social enhet. De tidiga gravarna på ön och deras
specialiserade karaktär vittnar om att olika personer
hade skilda roller och kunskaper. Kanske tillmättes

Kapitel 11

hantverkskunskaper en alldeles särskilt betydelse,
då människorna var starkt beroende av dessa när de
kom till ett helt nytt landskap. Personer med olika
kunskaper och färdigheter kompletterade sannolikt
varandra i vardagen inom mindre sociala enheter.
Kolonisationen av ön verkar inte ha varit en rakt
igenom helt konfliktfri process och ett behov måste
ha funnits av att både tillägna sig landskapet och
reglera olika människors och gruppers skyldigheter och rättigheter gentemot varandra. Jag har tolkat gravläggningarna på huvudön, gravsättningen
av döda utmed väggarna i Stora Förvar samt även
de handlingar som skedde kring härdar eller härdliknande lämningar, först i Stora Förvar och senare
också på huvudön som uttryck för detta. I dessa sistnämnda sammanhang har bl.a. människoben hanterats och deponerats.
Stora Förvar, med sina mycket tjocka mesolitiska
lager, stora mängder fynd och med sin unika karaktär, har jag tolkat som en central plats för hela
Gotland. Den fungerade som hela öns fasta punkt i
den nya världen; som öbornas mittpunkt och mikrokosmos. Med tiden kom dock dess betydelse att
övertas, först delvis och sedan helt, av mindre motsvarigheter giltiga för mindre sociala enheter runt
om på huvudön. I kontrast till de platser där människorna bodde, vilka verkar ha varit städade med
ett begränsat fyndmaterial och endast ett enstaka
troligen avsiktligt kvarlämnat redskap, är materialet
från dessa lokaler rikligare och mer varierat. Varför
skedde då en förskjutning från Stora Förvar? I en
inledningsfas kan det ha varit viktigt att legitimera
sin rätt att bosätta sig och leva på ön, något som
med tiden kan ha satt sig och blivit mindre viktigt
att styra upp. Rimligen borde också befolkningen
ha växt varför det kanske var mindre viktigt och
även mindre görligt att sammanstråla på ett dylikt
sätt. Istället kom världen att skapas och återskapas i
mindre, mer lokala sammanhang.
Jag har även dragit slutsatsen att sälen måste ha
varit mycket viktig och att strikta regler var förbundna med hur sälben skulle hanteras och deponeras. Att så många ben som möjligt från sälarna
togs tillvara för att deponeras i Stora Förvar torde ha
syftat till att återställa världsordningen och säkerställa sälarnas återfödelse, och därmed såväl sälars
som människors fortsatta existens. Mycket möjligt
är att sälar och människor ansågs leva i symbios med
varandra. Pionjär- och etableringsfasens vid kusten
belägna lokalers läge i landskapet visar även på ett
behov av och en vilja att hålla uppsikt över havet.

Kanske var det sälarna eller människor som färdades
på havet som öborna ville hålla uppsikt över. Alternativt var det havet självt de höll sig på avstånd
ifrån, särskilt med tanke på den 500 år långa andra
litorinatransgressionen som kraftigt skulle komma
att omforma landskapet.
Det är i denna transgression som yttre faktor och
i sälens betydelse som inre jag valt att begripliggöra
den stora förändring som skedde i och med att transgressionen nådde sitt maximum kring 5650 f.Kr.,
vid en tid då också det arkeologiska materialet ändrar karaktär. Med transgressionen fördes betydande
mängder saltvatten in i Litorinahavet vilket bör ha
påverkat gråsälen, som i Ancylussjön hade anpassat
sig till en sötvattenmiljö. En minskning av sälbeståndet är trolig, vilket sannolikt fick öbornas att
börja ifrågasätta sin föreställningsvärld. Fokus kom
istället att riktas mot havet, som dränkt tidigare
viktiga platser där världen skapats och återskapats.
Havet kom dessutom att lämna efter sig något, en
stor strandvall och uppsköljda transgressionsskikt
med rikliga mängder stenmaterial. För en ö som
Gotland där lämpligt stenmaterial för det tidiga
stenhantverket saknas i berggrunden bör detta ha
fått en alldeles särskild betydelse. Benen av både
människor och djur försvinner ur det arkeologiska
materialet och istället framträder platser med mängder av bergartsyxor. Dessa växte fram successivt på
olika nivåer utefter havet, vilket visar att de etablerades i direkt strandbundna lägen. Synen på havet
hade verkligen förändrats. Att trindyxor påträffats
i både våtmarker och vattendrag runt om på ön har
jag valt att sätta i samband med detta. Yxplatserna
fortsatte dock att behålla sin viktiga betydelse även
efter att de hamnat i indragna kustlägen, vilket jag
har tolkat som ett uttryck för att stenmaterialet i sig
var ännu viktigare. Om människorna tidigare stått
inför ett överflöd av sälar, stod de nu inför ett överflöd av stenmaterial. Fokus förflyttades från sälen till
bergarten.
Jag har velat begripliggöra öns många yxplatser som en följd av synen på bergarten som given
av havet. En gåva som var möjlig att använda och
tillverka yxor av, men som när yxorna gått sönder sedan skulle lämnas tillbaka. Precis som sälarnas ben
fördes till Stora Förvar efter att människorna tagit
till vara på allt de ville använda, återfördes trasiga,
använda yxor till de platser materialet tagits ifrån i
syfte att återställa harmoni och ordning i världen.
De platser där rikliga mängder bergart fanns blev
centrala; de kom att fungera som stenbrott, som
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tillverkningsplatser men också som platser där yxor
hanterades och deponerades i samband med att relationer skapades och återskapades såväl mellan människor som mellan människor och andra världar.
Yxplatserna var både religiöst och socialt viktiga. Olika nivåer av lokaler kan urskiljas; allt från
småskaliga platser använda för ett lokalt bruk till
större platser säkerligen gemensamma för flera grupper, kanske en hel trakt. Utmärker sig gör också
fyra lokaler, kända från Tofta sn och Hall sn, som
p.g.a. sina exceptionella mängder ting och material
bör ha använts av många människor, vilka verkar
ha tagit sig ibland långväga ifrån för att ta del av
just detta råmaterial. Yxtillverkningen har dessutom intressant nog skiljt sig något mellan dessa
fyra yxplatser, tolkade som olika hantverkstraditioner (Isedal 1985). Varje plats användes alltså av en
särskild grupp människor. Hantverket fördes vidare
från generation till generation inom lokalerna, där
också äldre tiders spår av tillverkning och yxor låg
kvar vilket bör ha skapat en länk mellan levande
och döda, i form av tidigare generationer. Att tre av
lokalerna ligger i Tofta tyder på att Toftaområdet nu
övertagit den centrala roll Stora Förvar tidigare haft.
Att dessa stora yxplatser är fyra till antalet kan i sin
tur relateras till att de stora höglänta hällmarksområdena delade ön i fyra olika delar. Dessa delar kan
med tiden ha blivit identitetsskapande. Våtmarks
nedläggelserna tenderar också att ha lagts i olika
typer av vatten inom dessa fyra stora områden.
Jag har tolkat detta som ett uttryck för en social
förändring. Från att ha levt samlade i små enheter
med ön som enda större sammanbindande faktor,
började öborna organisera sig i allt större enheter,
enheter de också börjat identifiera sig med. Medan
tidigt mesolitikum var en pionjär- och etableringsfas
där människorna framför allt identifierade sig med
sälen och hade en mer övergripande känsla av hemhörighet med landskapet, har jag dragit slutsatsen
att senare delen av mesolitikum var en identitetsfas
då människornas förhållningssätt till ön förändrades.
De identifierade sig inte längre bara med landskapet
rent generellt, utan även med den specifika del de
själva levde inom. Ön var inte längre ett landskap
utan historia, utan det var ett landskap människorna
hade tillägnat sig och som de nu började identifierade sig med på ett nytt sätt. I samband med detta
var lokala företeelser och lokala material, som bergarten, av central betydelse. När människorna först
kom till ön sattes stort värde på individen och vad
man som individ kunde ge och få av andra individer.
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Människorna verkar ha haft ett starkt nätverk, som
bl.a. tog sig uttryck i flatmarksgravar. Dessa försvinner emellertid relativt tidigt ur materialet och under
mesolitikums lopp sker framväxandet av något annat, nämligen av sammanhållna, sociala enheter; av
grupper.

Skiftet från senmesolitikum till
tidigneolitikum (kapitel 4-5)
Nästa stora förändring skedde i övergången till
neolitikum. Förändringsprocesser inleddes emellertid redan under århundradena dessförinnan, då
de lokala förutsättningar som låg till grund för att
människorna tog till sig trattbägarkulturen växte
fram. En litorinatransgression, den tredje, hade stor
betydelse. Återigen kan en växelverkan mellan naturförändringar och kulturella förändringar noteras.
Med transgressionen slutade havet att lämna ifrån
sig stenmaterial, vilket torde ha påverkat synen på
bergarten och satt den rådande föreställningsvärlden
i gungning. Dessutom förändrades än en gång förutsättningarna i havet, med en återigen riklig förekomst av säl, nu grönlandssäl. Även stora mängder
havsfisk, främst torsk och sill dyker för första gången
upp i materialen. Detta fick två följdverkningar; ett
aktualiserande av det förflutna och ett intresse för
djur och djurben. Medan fokus alltsedan litorinamaximum legat på sten och stenmaterial samtidigt
som hanterandet och deponerandet av ben från både
människor och djur var betydligt mindre viktigt,
dyker under de sista århundradena av mesolitikum
stora mängder djurben upp i flera kontexter. Lokaler
från pionjär- och etableringsfasen som legat oanvända länge började också aktivt att användas igen. De
bör aldrig ha varit helt bortglömda, men däremot
associerade med en annan tid och en annan värld.
Jag har föreslagit att de kan ha varit förankrade i
muntliga berättelser om öbornas ursprung; om en
tid då det funnits ett överflöd av säl och då sälar och
människor levt i symbios med varandra. När dessa
förutsättningar åter blev verklighet kan det förflutna
och nutiden ha vävts samman.
Genom ett återbruk av de äldsta platserna inom
respektive område fick sig den framväxande grupp
identiteten en fast förankring i det förflutna. Behovet av och viljan att genom praktiker involverande
lokalt material ständigt skapa och återskapa lokala
identiteter och den lokala förankringen kan där-
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med ha minskat. Samtidigt gav dessa nya resurser
öborna en stabil ekonomisk trygghet. Med en trygg
förankring inom ön, både identitetsmässigt och ekonomiskt, var människorna sannolikt redo att blicka
utåt på ett helt annat sätt än tidigare. De bör ha
varit öppna för såväl nya försörjningssätt som nya
idéer. Samtidigt fanns också, sedan synen på bergarten börjat förändras, ett behov av nya idéer och
nya föreställningar. Detta, tillsammans med det förnyade intresset för djur och för ben, har jag sett som
viktiga förutsättningar för den förändring som stod
för dörren och som bör relateras till att trattbägarkulturen växte fram bland de människor utanför ön
som öborna stod allra närmast och identifierade sig
med.
I skiftet till tidigneolitikum valde således öborna, även de, att ta till sig trattbägarkulturen. Detta
skulle innebära att inte bara idéer, utan också material utifrån fördes in i en tidigare aldrig skådad
omfattning. Detta har jag skildrat som ett för tidigneolitikum karaktäristiskt drag. Öborna tog till
sig keramikhantverket och förde över tamdjur, säd
och inte minst sydskandinavisk flinta. Fyrsidigheten
blev ett ideal gällande yxtillverkningen som först nu
eftersträvades och som bröt med tidigare etablerade
hantverkstraditioner. Samtidigt slutade stora mängder bergartsyxor att deponeras inom yxplatserna och
några tidigneolitiska motsvarigheter, med hundratals spets- och tunnackiga bergartsyxor, etablerades
aldrig. I de fall yxplatserna fortsatte användas gjordes det på nya sätt. Bergarten förlorade den centrala
roll den hade haft för öbornas identitet och föreställningsvärld. Fokus försköts från det inhemska till
det utifrån kommande. Det var nu flintyxor som i
stora antal kom att deponeras tillsammans. Samtidigt fortsatte dock bergartsyxorna att vara viktiga
och de kom ännu att associeras med det inhemska,
det lokala och det trygga. Det är t.ex. äldre typer av
bergartsyxor som använts för att förankra nya platser
i det förflutna och det är i regel bergartsyxor som
hittats inom platser med lång kontinuitet bakåt.
Flintyxor kom istället att förknippas med för tiden
nya idéer och föreställningar. Själva dikotomin mellan det nya och det gamla verkar ha utgjort kärnan
i den föreställningsvärld som växte fram.
Mina resultat talar för att livet inte kom att
omkullkastas bara för att människorna tog till sig
trattbägarkulturen, utan förutom en hög grad av
kontinuitet kom vissa aspekter snarare att förstärkas.
Framför allt handlade det om den rumsligt förankrade gruppidentiteten som växt fram. Det nya kom

att tas upp på skilda sätt inom olika delar av ön,
varigenom de redan etablerade gruppidentiteterna
kunde befästas, förstärkas och cementeras. Olika
typer av ting deponerades nu i skilda former av vatten inom olika delar av ön och människorna verkar
t.o.m. ha försörjt sig på delvis olika sätt inom olika
områden. I kontrast till hur de rikliga bergartsförekomsterna i Tofta blivit en angelägenhet för en stor
del av ön under mesolitikum, kom den tillgång på
kalkfri lera som fanns i vissa begränsade områden
att under tidigneolitikum bli en lokal angelägenhet.
Inom andra delar av ön fick människorna söka andra förhållningssätt till det för tiden nya. Med en
än starkare gruppidentitet på ön hade alltså förhållningssättet till omgivningen i grunden förändrats.
Det Mary Douglas (1982) kunnat konstatera
avseende samhällen med en stark gruppsammanhållning är att människorna är upptagna med att
dra gränser, att skilja mellan utsida och insida och
mellan ont och gott. I och med att en stark gruppsammanhållning växt fram passade därför trattbägarkulturen väl in. Häri ser jag orsaken till att
människorna tog till sig denna och häri framträder
det mest karaktäristiska draget för det gotländska
tidigneolitiska samhället, nämligen den starka fokuseringen på gränser, på gränsdragningar och på
motsatsförhållanden. Nya material kom att ställas
mot gamla; flinta mot bergart, keramikkärl mot andra behållare, tama djur mot vilda, odlade arter mot
vilda o.s.v. Tama djurs ben kom inte att hanteras på
samma sätt och deponeras i exakt samma kontexter som vilda djurs ben. Det nya var primärt inte
viktigt som ersättare av, utan som kontrast till, det
gamla. En starkt tudelad föreställningsvärld växte
fram.
Förhållningssättet till omvärlden förändrades,
människorna började skilja på mitt och ditt, på höger och vänster, på ornerat och oornerat, på bränt
och obränt, på internt och externt, på nytt och gammalt, på det de kontrollerade och på det de inte kontrollerade och de verkar ha börjat skilja bygd från
obygd. Inom gränstrakter och obygder kom nu inga
fynd att deponeras och inga platser att etableras.
I en starkt tudelad värld kom gränser och gränszoner mellan olika företeelser att tillskrivits en alldeles särskild betydelse. De gränser som tidigare
funnits i landskapet kom att respekteras, förstärkas,
markeras och manifesteras. Inom såväl av naturen
som av människor skapade gränser, gränszoner och
starkt avgränsade rum kom det att, med sönderdelning och med eldens transformerande kraft, ses som
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möjligt att nå kontakt med andra världar. Dessa zoner runt om i landskapet, såväl utmed kusten som
inåt land, blev till kontaktytor mellan olika världar.
Fokus flyttades från yxplatser till gränszoner och
starkt avgränsade rum. Inom dessa, ute på uddar
och näs, på stränder, i grottor, vid klintkanten och
på klintplatåer, på öar och i våtmarker, utfördes ritualiserade nedläggelser.
Förutom att ting deponerades i t.ex. strandzonen,
i grottor eller sänktes ner i våtmarker, är ett utmärkande drag att nedläggelser gjordes i mindre, ofta av
svart sand fyllda gropar, vilka i de flesta fall hittats
i grupperingar. I dessa gropar har föremål återfunnits, ofta omsorgsfullt placerade på olika nivåer. Det
som deponerades var t.ex. delar av ofta flera trattbägare, delar av eller hela stenföremål av olika material samt begränsade mängder brända och ibland
obrända ben. Lika lite som hela kärl deponerades,
lika lite verkar rester efter hela kroppar ha lagts ner.
Till mer ovanliga material hör sältran, nötskal och
ockra. Benen är sannolikt från såväl djur som människor. Det verkar ha varit särskilda ben som valdes
ut för deponering i mer ritualiserade sammanhang.
Tamdjursben verkar t.ex. ha en särskild koppling
till denna typ av miljöer: till stränder, klintplatåer,
grottor och gropar. De var möjligtvis särskilt viktiga att hantera och deponera på ett visst sätt för att
människorna skulle få behålla sin kontroll över dem.
Möjligen gjorde en åtskillnad också mellan profant
och sakralt, mellan vardagligt och rituellt.
Likheterna dessa nedläggelser emellan talar för
att en övergripande idé måste ha funnits kring hur
dessa skulle genomföras. Inslaget av fragmentering
talar för att människorna genom dessa praktiker,
genom de ritualiserade nedläggelserna inom gränszoner och starkt avgränsade rum, skapade och återskapade band såväl människor emellan som mellan
människor och andra världar. Samtidigt stod elden
som transformerande kraft i fokus.

Skiftet från tidig- till mellanneolitikum
(kapitel 5-10)
I sent tidigneolitikum inleddes återigen förändringsprocesser som kan sägas förebåda det som senare inträffade. Två megalitgravar kom att anläggas. Gravarna knöt an till den rådande föreställningsvärlden
genom att de placerades i varsin gränszon, i varsin
ände av en bygd, samtidigt som gravformen i sig ger
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uttryck för det kollektiva, för gruppen. Det lades
ingen särskild vikt vid de begravda personernas potentiellt skiftande bakgrunder och identiteter, utan
detta doldes av den övergripande, utåt sett enhetliga
gravbyggnaden. Att megalitgravarna återfinns i Toftaområdet bör ses i relation till den stora betydelse
området tidigare haft; en betydelse människorna nu
ville relatera till och kanske dra nytta av. Inga stora
mängder ting och material har hittats deponerade
utanför gravarna, vittnandes om att det ännu inte
var de döda som tidens ritualiserade nedläggelser
riktades mot. Däremot signalerar gravarna en förskjutning, nämligen en ökad vikt vid och fokusering
på de döda. Detta var ett första steg mot någonting
nytt.
I övergången till mellanneolitikum kom fokus
helt att dras bort från gränszoner och starkt avgränsade rum. Antingen tog öborna aktivt avstånd ifrån,
eller så kom de inte längre att värdesätta, de platser och/eller rum som var intimt förknippade med
de idéer och företeelser som varit centrala under tidigneolitikum. Även om nedläggelser i våtmarker
fortsatte och deponeringar av enstaka föremål och
ibland depåer, fortsättningsvis skedde runt om i
landskapet, kom de samlade ritualiserade praktiker
som tidigare varit lokaliserade till gränszoner eller
avgränsade rum att istället flyttas till gravplatser.
De ritualiserade handlingar, i form av nedläggelser
av stora värden i form av ting och material, involverande processer av fragmentering och eld, som under
tidigneolitikum utförts på specifika platser runt om
i landskapet, kom under mellanneolitikum att koncentreras till de gropkeramiska platserna vid kusten.
Från att mindre mängder brända ben från sannolikt
både människor och djur, tillsammans med keramik, stenredskap och andra föremål tidigare deponerats i gropar i marken, var det nu hela obrända
människokroppar som lades ner i gropar och det
var nu dessa som tidens ritualiserade praktiker kom
att koncentreras kring. Dessa platser, där de döda
hanterades och deponerades var aldrig ämnade för
vardagligt boende. Istället var de platser med en särskild betydelse. De särskilde sig från och existerade
vid sidan av en mängd andra lokaler både i det inre
av ön och utmed kusten.
Elden kom överlag att minska i betydelse. Odlad mark verkar ha börjat röjas på delvis andra sätt.
Kanske var röjning med eld intimt förknippat med
den tidigneolitiska föreställningsvärlden, som människorna nu valde att ta avstånd ifrån. Inslag av eld
finns emellertid inom öns gropkeramiska platser,
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kopplat till hanterandet av de döda. Härdar eller
asklager har t.ex. påträffats på eller intill gravar och
i de fall människoben plockats upp ur gravarna har i
flera fall spår av eld, som skärvsten, eldpåverkad sten
eller sot hittats i dem. Människoben, ibland eldpåverkade, har också påträffats i eller intill härdar. Elden verkar ha tillskrivits en transformerande kraft,
men den stod inte alls i fokus för tidens ritualiserade praktiker på samma sätt som tidigare. De döda
brändes inte innan begravningen och de flesta ben av
både djur och människa har inom de gropkeramiska
platserna hittats obrända. Inom dessa platser kom
även en vilja till gränsdragningar att leva vidare.
Det som tidigare tolkats som spår efter bostadshus
har jag bedömt vara spår efter konstruktioner av olika slag som framför allt syftat till att markera och
avgränsa allt från enskilda gravar och specifika ytor
till hela lokalerna i sig. Detta gjordes med sten, med
stolpar och träkonstruktioner eller genom eldar och
vad människorna använde verkar ha varierat från
plats till plats. Med de träkonstruktioner som restes
och de eldar som tändes blev platserna väl synliga
i landskapet, varigenom de också avvek från övrig
bebyggelse och annan bosättning på ön. I övrigt var
däremot ett utsuddande av gränser och ett avståndstagande från den tidigare dualistiska föreställningsvärlden ett genomgripande drag.
Enligt min bedömning kom intresset för gränser
och gränsdragningar att minska betydligt och häri
ligger mycket av förståelsen för vad det gropkeramiska handlade om. Äldre gränser i landskapet luckrades upp och bygderna blev nu viktigare än, eller i
alla fall lika viktiga som, dess gränser. Våtmarks
nedläggelserna minskade och olika ting och material ställdes inte längre mot varandra. Att flintyxor
ännu förknippades med gränser, kan vara orsaken
till deras minskade betydelse och inga överdimensionerade flintyxor och inga flintyxdepåer är kända.
Bergarten, som ännu förknippades med det lokala,
med ön och dess historia och som bl.a. deponerades
på platser som brukats länge, verkar ha setts som
precis lika värdefull som flintan. Gränsen mellan
tamt och vilt verkar inte längre ha setts som fundamental och ben från vilda och tama djur hanterades
och deponerades på samma sätt i samma kontexter.
Åtskillnaden mellan rituellt och vardagligt verkar
också ha luckrats upp. Det förefaller ha varit viktigt att hantera de djur människorna livnärde sig av
inom de gropkeramiska platserna, kanske i syfte att
säkerställa deras återfödelse och upprätthålla harmoni. Djur och människor verkar ha setts som mycket

nära länkade till varandra. Djuren verkar ha kunnat
vara till hjälp och potentiellt bistått med egenskaper
människor saknat. Två saknade tänder i en grav i
Ajvide hade t.ex. ersatts av falanger från dels svin,
dels säl. Gränsen mellan djur och människa verkar
på detta sätt inte heller den ha varit helt skarp. Även
gränsen för den egna gruppen och den egna sfären,
den gropkeramiska, var inte längre lika viktig att
upprätthålla och mer ting och material långväga
ifrån är känt från mellanneolitikum än från någon
äldre period.
Jag har tolkat denna förändring som en följd av
dels religiösa, dels sociala faktorer. Religiöst skedde
en förskjutning till de döda. En stor mängd ting
och material kom successivt att ackumuleras på de
platser där också de döda hanterades och deponerades. Jag har framhållit att döda hanterades och
deponerades på dessa platser hela mellanneolitikum
igenom och att dessa lokaler således hade en likartad
betydelse över tid. De var inte först boplatser eller
keramikplatser som med tiden utvecklades till gravplatser eller vice versa, utan både platsernas mellanneolitiska lager och gravar går tidsmässigt hand i
hand. Felaktig förbehandling och för stort avdrag
för reservoareffekten är aspekter som gjort att gravarna tidigare dragits alltför långt framåt i tiden.
Gravarna var också fullt synliga ovan mark, potentiellt som fördjupningar eller förhöjningar i terrängen.
Det gick inte att vistas på dessa platser utan att veta
att det fanns gravar där. I relation till de spår från
senare perioder, t.ex. från senneolitikum, brons- och
järnålder, som hittats inom dem är det intressant att
fråga sig hur långt framåt i tiden gravarna faktiskt
kan ha varit synliga. Under mellanneolitikum är det
dock otvetydigt så att nya gravar anlades och olika
praktiker utfördes i relation till äldre, synliga gravar.
De gropkeramiska platserna etablerades alla vid
kusten, i anslutning till markanta höjder, på uddar
eller i vikar/sund och ibland invid åmynningar, där
de kom att ligga som portar in till, och som markörer för, bygderna inåt land. I vissa fall förstärktes
detta av naturelement, som av flyttblocken i Alvena
eller av Gotlands idag allra största rauk som reser
sig 12 m över kustklinten, vilken låg i infarten till
Lickershamnsviken där även en raukport markerade
ingången till den gropkeramiska platsen. Jag har
lagt fram idén att de gropkeramiska platserna kan
ha lokaliserats till de rum eller i anslutning till de
landmärken vilka ingått i mytiska berättelser om när
respektive grupps anfäder för första gången landsteg
på ön. En känsla kan ha funnits av att människorna
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alltid vistats där. När döda sedan blev begravda på
en specifik plats, bör kopplingen till det förflutna
ha blivit än starkare. Detta understryks av att även
om det var viktigt att ha en nära relation till havet
när platserna först togs i bruk förändrades inte deras
betydelse av att deras direkta förhållande till strandlinjen försköts under periodens lopp till följd av den
fjärde litorinatransgressionen. Platserna fortsatte att
användas för begravningar och deponeringar av stora
mängder keramik, ting och djurben såväl före som
efter att transgressionen nått sitt maximum kring
2750 f.Kr. Att en särskild vikt lades vid det förflutna framgår genom andra platser i landskapet, som
Stora Förvar, vilket visar de dödas betydelse. Två av
öns äldsta lokaler, Kambs och Rosarve, är t.ex. de
enda inlandslokaler där gropkeramik identifierats.
En möjlighet är att keramik deponerades på platser
där människorna såg det som möjligt att komma i
kontakt med de döda.
De dödas centrala betydelse, och även ett ökat
intresse för svinet som djur, delade öborna med
människor i deras omvärld. Praktikerna kring megalitgravarna hade under mellanneolitikum en liknande karaktär, med depositioner av stora mängder
ting och material i anslutning till de döda. På Gotland valde människorna dock att inte resa fler megalitgravar och de som redan fanns övergavs. Jag har
framhållit att det är häri som grunden till förståelse
för vad det gropkeramiska i realiteten handlar om
vilar.
Jag har tolkat det som ett resultat av en social
förändring, som också kan förklara det minskade intresset för gränser. Att den kollektiva graven valdes
bort för individuella gravar visar att gruppen inte
längre var den enda viktiga, utan att det även hade
blivit viktigt vem man var och vilken roll man hade
inom grupperna. I det mellanneolitiska materialet
framträder en social nivå som varken synliggjordes
under senare delen av mesolitikum eller under tidigneolitikum, nämligen individen. Jag har föreslagit
att den starka gruppidentiteten hade blivit alltför
cementerad, med missnöje och motsättningar som
följd. Det har framhållits att det är viktigt att alla
de s.k. kulturer, eller strukturella identiteter, som
Douglas urskilt erkänns inom ett samhälle för att
detta ska befinna sig i balans. Om så inte är fallet
kan det vara en grogrund till inre konflikter och
därmed en orsak till förändringar. Samhället i sent
tidigneolitikum var kanske inte längre i balans, med
ett behov av förändring som följd; en förändring som
det gropkeramiska kom att fylla. Detta innebar att
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även nätverk som strukturell identitet blev starkt
meningsbärande. Gränsers minskade betydelse ersattes av ett ökat fokus på individer och olika individers förhållanden till varandra inom samhället.
I linje med detta slutade människorna resa och
begrava i megalitgravar och istället anlades flatmarksgravar, där varje individ kunde få sin specifika
behandling och sitt specifika gravgods. Det var nu
inte bara möjligt, utan också viktigt, att ge visuellt
uttryck för vem man var som person: ens ursprung,
ens kontaktnät, ens relationer och roller. Den stora
variationen i det mellanneolitiska materialet gällande olika ting, deras form, material och ursprung, där
vissa varit lokala och andra kommit långt ifrån, är
ett påtagligt inslag i tidens material. Detta har jag
tolkat som ett uttryck för ett samhälle där individer
tilläts träda fram, såväl i livet som i döden. Ett sätt
att uttrycka detta var genom tingen, som härigenom
fick en ny innebörd. Medan ting använts för att uttrycka gruppidentiteter under tidigneolitikum, kom
de att ge uttryck för både grupp- och nätverksidentiteter under mellanneolitikum. Ett förändrat behov,
en förändrad inställning till och vilja att använda
ting från mer eller mindre avlägsna trakter, samt
också mer särpräglade lokala material, och inkorporera dem i sin närmiljö märks. Detta gäller inte
minst personliga attribut, där det dessutom inte
bara skiljde sig från individ till individ vad man
bar på kroppen, utan också hur man bar det. Dessa
sätt att bära ting band enskilda individer från olika
grupper samman. Det vi står inför här handlar alltså
om nätverk och roller.
På samma sätt som människorna nu började se
varje individ för sig, verkar de också ha börjat se
varje djur för sig. Även bland djurbenen är variationen större än tidigare och inte bara lokala utan
också utifrån kommande arter finns företrädda, som
älg, kronhjort, mård och björn. Även ett delfinben
har hittats vilket visar på intresset för det särpräglade, det ovanliga och unika. Att alla djur värdesattes märks också genom den variation som finns
bland lerfigurinerna gällande vilka djur de gestaltat.
Olika djurarter kom att betraktas och behandlas var
för sig, inte sällan inom särskilda för just deras art
avsatta ytor. Detta märks i den variation som finns
de gropkeramiska platserna emellan, där ett deponerande och hanterande av stora mängder djurben
var en integrerad del i de ritualiserade praktiker som
ägde rum. Enligt min bedömning kan skillnaderna
i djurbensmaterialet olika gropkeramiska platser
emellan inte förklaras genom att inlandslokaler
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skiljs från kustlokaler, nordliga lokaler från sydliga,
genom en skillnad i diet p.g.a. olika totemdjur eller
som en följd av förändringar över tid, utan de bör
ha sin grund i rumsliga skillnader. Detta förstärks
av de koncentrationer av säl-, svin- respektive fiskben som urskilts. Bakom dessa strukturer skymtar
en praxis som bör ha knutit människor samman,
men öborna kom inte på gruppnivå att knyta an till
ett särskilt djur. Detta verkar snarare ha varit något
som hörde det tidigneolitiska trattbägarsamhället
till. Däremot kom ett särskilt intresse att riktas mot
de element som var specifika för ett visst djur, som
igelkottens taggar och störens benplatta. Dessa särpräglade element kom i sin tur att användas aktivt
på olika sätt för att uttrycka mänskliga egenskaper
och roller på ett individuellt plan. Att tänder och
ben gärna bars i starkt oförädlat skick visar hur
detta till viss del kan ha handlat om att ikläda sig
djuren i sig. En nära relation mellan den gravlagda
och de specifika djurben just denna bar förelåg dessutom.
Bara för att den individuella nivån nu blev viktig, innebar det dock inte att den starka gruppsammanhållning och gruppidentitet som funnits helt
försvann. Jag har gjort bedömningen att gruppsammanhållningen fortsatte att vara stark. Ön som helhet präglas av en större homogenitet än någonsin
tidigare. Gravskicket är det första för oss synliga sättet att hantera döda på som anammats och förankrats över hela ön och dessutom är båtyxan den första
stridsyxan som människorna inom alla delar av ön
tog till sig. Därutöver var både större och mindre
gruppenheter viktiga. Människor i ett närområde
knöts samman genom att de delade på en gropkeramisk plats; platser som hade sin egen särprägel såväl
strukturellt som materiellt, inom vilken dessa människors relationer till varandra skapades och återskapades. Dessa områden var i sin tur indelade i mindre
enheter, synliga i de kluster av gravar som gravfälten är uppbyggda av. Jag har gjort bedömningen att
det inom platserna fanns både ytor för mer privata
handlingar och händelser och ytor för gemensamma.
De första gravarna verkar ha anlagts väl spridda som
utgångspunkt för framväxande kluster, där ett val
sedan funnits gällande om människorna vid anläggandet av nya gravar ville knyta an till ett redan
existerande kluster och i så fall på vilket sätt, alternativt påbörja ett nytt. Dessa kluster stärker också
bilden av att platserna var gemensamma samlingslokaler där flera mindre grupper från ett givet område sammanstrålade. De små enheterna märks även

i de kluster eller stråk av platser som karaktäriserar
landskapet i övrigt. Möjligen ska dessa förstås i relation till varandra. Att bygd fortsättningsvis skiljdes
från obygd visar hur viktiga mindre gruppenheter
alltjämt var. Att kluster av gravar samlats inom
större avgränsbara gravfält visar att flera nivåer av
gruppidentiteter var viktiga inom samhället, samtidigt som de enskilda gravarna synliggjorde att dessa
grupper bestod av en mängd olika individer. Jag har
gjort bedömningen att dessa gravfält var något för
öborna helt nytt och att de därför visar en social situation som aldrig tidigare existerat på ön. En situation där människornas skyldigheter och rättigheter
till varandra var starkt reglerade på både grupp- och
nätverksnivå.
Den sociala förändring som skedde, där människorna gick från att sätta gruppen först, till att
både grupper och individer blev viktiga fick också
andra följder. Douglas menade att samhällen med
starkt nätverk/svag grupp har en positiv syn på rikedom och på utåtriktade uttryck. Med en starkare
nätverksidentitet än tidigare kan därför även människorna under mellanneolitikum ha varit mer positiva till dessa aspekter, åtminstone i jämförelse med
tidigneolitikum. Jag har framhållit att detta var en
bidragande orsak till de gropkeramiska platsernas
belägenhet i landskapet, där de återfinns centralt och
synligt inom platser som var lättillgängliga, där det
var enkelt att lägga till med båt, och de karaktäriserades av att vara såväl ytomfattande som vidsträckta,
med Stora Förvar som enda undantag. Detta förhållningssätt klargör också varför det inom dessa väl
synliga och lättillgängliga platser öppet hanterades
och deponerades enorma mängder keramik, djurben
och även andra ting och material. De kom inte att
gömmas undan i nedgrävningar av olika slag, utan
de kom i hög grad att lämnas på ett sätt som gjorde
att de med tiden bildade tjocka lager. Dessa platser
fungerade som grav- och samlingsplatser, vilka blev
till arenor för öppna materiella manifestationer av
individen, av gruppen och av de döda. En förskjutning skedde från nedläggelser av sluten karaktär
inom avskilda, avgränsade och delvis svårtillgängliga rum till öppna deponeringar inom centralt belägna, synliga och lättillgängliga lokaler.
Om Douglas följs är det karaktäristiska draget för samhällen med stark grupp/starkt nätverk
en stark tilltro till ritualer och effektiva symboler.
Inom de gropkeramiska platserna tog också ritualer
stor plats och enligt min bedömning fanns tydliga
regler kring vad människorna kunde göra och vad
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de inte kunde göra. Hur de handskades med material upplevdes ha stor betydelse och direkt påverkan
på en rad viktiga faktorer. Ibland hälldes eller ströddes sältran eller rödockra i graven och dessa material
verkar ha haft en liknande betydelse. Även fast enskilda ben eller ibland t.o.m. hela den döda kroppen
plockades upp ur gravarna lämnades allt gravgods
kvar i sina ursprungliga lägen. Den länk som dessa
ting skapat mellan de levandes och de dödas värld
riskerade annars att brytas. Synen på gravarna i sig
som reella länkar eller portar mellan olika världar
märks genom praktiken att avsiktligt och högst
medvetet anlägga nya gravar som skar igenom eller
över gamla gravar som ett sätt att förankra dem vid
varandra. Ibland flyttades också döda kroppar till
äldre gravar alternativt till nya gravar förankrade vid
gamla. En stark vilja fanns att relatera nya gravar
till gamla. Att fragmentera var också en handling
som syftade till att stänga eller öppna dörrar mellan
olika världar. Fragmentering både genom sönderdelning och med eld sågs fortsättningsvis som sätt att
skapa länkar olika världar emellan. En stark symbolik verkar också ha varit knuten till kroppen, vilket
märks såväl avseende människor som djur. Tänder
och käkar verkar ha knutits till kraft, huvudet verkar ha förknippats med kommunikation, bäckenregionen med födelse/återfödelse och ben, armar,
händer och fötter med rörelse och handlingskraft.
Föreställningar av detta slag kan förklara t.ex. varför
kranier plockats upp ur gravarna medan tänder eller
underkäkar lämnats kvar, varför människorna burit
djurtänder och djurkäkar kring halsen eller på bröstet, varför keramikskärvor och djurtänder placerats
över bäckenet samt varför t.ex. djurkäkar placerats i
anslutning till och ibland på de dödas fötter.
Min slutsats är att det lades stor energi på att
säkerställa att övergången till de dödas värld gick på
önskvärt sätt för varje enskild person. Det fanns inte
ett givet sätt som fungerade för alla, utan hanteringen av de döda anpassades efter varje persons skiftande behov och förutsättningar. Detta genomfördes
bl.a. genom att olika typer av material, i olika skick
lades ner i olika lägen i förhållande till den döda.
Praktiken att deponera ting på olika nivåer går igen
från de tidigneolitiska nedläggelserna i gropar till
de mellanneolitiska i gravar, med medvetet placerade ting såväl under, i nivå med och på de döda som
i fyllningen ovanför. Processen från levande till död
verkar inte ha betraktats som helt okomplicerad och
de avlidna fick all hjälp de kunde få.
Jag har dragit slutsatsen att döden sågs som en
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process och att hanteringen av de döda följde en tredelad struktur (jfr Hertz 1960; Turner 1995; van
Gennep 2004). Först separerades de avlidna från de
levande genom den primära gravläggningen. I denna fas sågs de avlidna ännu som de personer de varit i livet. De behandlades som om de varit levande,
kanske sovandes, i behov av omsorg och bekvämlighet. Samtidigt lades stort fokus vid det som komma
skulle och ting och material lades ner på särskilda
sätt för att i förebyggande syfte underlätta för den
döda. Därefter följde nämligen en kritisk liminal
fas som sammanföll med kroppens förruttnelse,
då de avlidna varken var fullt ut döda eller fullt ut
levande och då de fortfarande sågs som knutna till
sin kropp. Nu sattes vid behov extra åtgärder in för
att knyta de avlidna till graven. Ibland vreds eller
bands händer eller fötter ihop eller också lades stenar
på dem. Alternativt, om förruttnelsen gått längre,
plockades dessa kroppsdelar upp. I vissa fall tycks än
mer handgripliga åtgärder ha krävts, då t.ex. hela de
dödas kroppar flyttades från sin primära grav. Den
tredje fasen motsvarade den när de döda slutgiltigt
lämnade sin kropp och därefter aldrig mer var i behov av den. De lämnade sin tidigare existens bakom
sig och blev en del av de dödas kollektiv. Detta innebar dock inte att skeletten därefter sågs som tomma
skal, utan de hade en högst laddad betydelse och bör
ha setts, inte som kroppsdelar från en avliden person, utan som representanter för de döda som kollektiv. De kom i denna form att bli viktigare för de
levande än för de redan döda. För de levande erbjöd
benen en länk till de döda och deras värld.
För att bistå med hjälp till de avlidna under
dödsprocessen var de som redan tagit sig över till
den andra sidan, såväl människor som djur, särskilt
centrala. Hanterandet och deponerandet av djurben
var därför en central praktik. Inte bara ben, utan
också metaforer för kroppar tillverkade av lera i form
av såväl figuriner som lerkärl tillskrevs en liknande
innebörd (se t.ex. Gill 2003; Å. M. Larsson 2009).
Figuriner blev metaforer för djur och både en dylik
och djurben har hittats koncentrerade kring de dödas fötter i flera gravar, där de kan ha fungerat som
ledsagare. Det är också invid fötterna som i flera fall
nyligen avlidna knutits till äldre människoskelett
och vice versa. En förskjutning skedde från grupp
till individ även i synen på vad keramikkärlen representerade, vilket är en förklaring till den markant
ökade mängden keramik. Jag har lyft fram tolkningen att människorna för att markera och möjliggöra en individs slutliga övergång till de dödas värld
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kom att krossa, fragmentera, det kärl som ansågs
representera den avlidna. Genom att krossas och sedan deponeras på platserna kom den döda att bli en
oupplöslig del av de dödas kollektiv, vilket de stora
mängderna keramikskärvor på platserna kan ha
kommit att representera och synliggöra. Detta förklarar den laddade betydelse keramikskärvor, bl.a.
när de lades ner i en grav invid en nyligen avliden,
bör ha haft. Genom keramikskärvor bör de nyligen
avlidna ha erhållits hjälp från de redan döda. Genomborrade skärvor eller skärvor där gropar gjorts
genom hela kärlväggen kan ha burits av de levande
som ett sätt att bära de döda med sig. Ben, lerfiguriner och keramikskärvor samt även gravarna i sig begripliggjordes som reella länkar till de dödas värld.
Människoben plockades även upp ur gravarna. Ibland har också människoben från äldre gravar lagts ner hos en nyligen avliden eller också har
upplockandet av en skelettdel ersatts med en annan,
från antingen människa eller djur. De redan döda
hade en viktig roll i samband med hanterandet av
de nyligen avlidna. Jag har emellertid gjort bedömningen att upplockandet av ben också handlade om
att komma i kontakt med de döda och på olika sätt
göra dem delaktiga i de levandes värld, i samband
med de ritualiserade praktiker som utfördes på platserna. I samband med dessa verkar benen bl.a. ha
spritts ut, t.ex. inom svarta ytor. Just denna praktik verkar också ha involverat fragmentering genom
eld eller sönderdelning. Det har krävts någon form
av ritual för att kunna möjliggöra den kontakt som
benen i sig hade potential att fungera som länk för.
Att plocka upp ben var en vanligare praktik än vad
som tidigare anats, då olika företeelser som långa
gravar, breda gravar, gravar med ofullständiga skelett och helt skelettomma gravar sannolikt har sin
orsak i denna praktik. Frågan är om inte också en
del härdar egentligen är gravar, vilka människorna
valt att elda i. Ursprungligen har det alltså begravts
fler personer på platserna än vad som hittats. Att
människorna hanterade de dödas ben har jag satt i
samband med att de döda nu var mycket viktiga för
de levande. Detta bidrar till förståelse för varför det
lades så mycket energi och kraft på att säkerställa
att döden gick till på önskvärt sätt för varje enskild
individ och det bidrar till förståelse för de gropkeramiska platsernas stora betydelse. Att de döda var
så viktiga samtidigt som de sågs som knutna till
de gropkeramiska platserna, där människorna hade
möjlighet att kommunicera med och integrera dem
i de levande värld, var det som gjorde dessa platser,

bundna till en specifik grupp, så viktiga just då.
Jag har även fört fram idén att det i och med att
människors skyldigheter och rättigheter var starkt
reglerade, fanns ett behov av att samlas samt av
att skapa och återskapa olika gruppgemenskaper.
Knutna till olika lokala grupper blev de gropkeramiska platserna fokus för dessa identitetsskapande
praktiker. Men inte bara det. Den nya betydelse som
tillskrevs hur människor på ett egocentriskt plan
förhöll sig till andra personer skapade även ett ökat
behov av att skapa och återskapa olika personers relationer till varandra; detta inte minst då de roller
man som person hade skiftade genom livet. Min
tolkning är att de gropkeramiska platsernas betydelse låg i deras roll som samlingsplatser, där olika
personers och gruppers rättigheter och skyldigheter
gentemot varandra skapades och återskapades i de
dödas närvaro.

Skiftet från MN A till MN B (kapitel 6-10)
Omkring 2800 f.Kr. skedde en ny förändring i och
med att stridsyxekulturen växte fram. Nya form
ideal, nya idéer och nya föreställningar anammades bland de människor som öborna stod som allra
närmast. Även öborna skulle komma att influeras
av dessa förändringsprocesser, men enligt min bedömning kom de att ta till sig det nya på sina egna
sätt. Ett sätt som på inget vis omkullkastade deras
tillvaro. De kom att hålla fast vid de gropkeramiska
platserna och vid begravningarna där, och den syn
på döden och på keramiken som detta inbegrep. Att
anamma stridsyxekulturens gravskick och keramik,
med ett nedläggande av hela kärl invid de döda som
därefter inte verkar ha ingått i sekundära praktiker,
stod för något helt annat, som öborna inte verkar
ha varit redo att, eller velat, ta till sig. Fragmenterandet av kärlen verkar ha varit mycket viktigt.
Enligt min bedömning var samhället vid denna tid
väl fungerande och i balans, utan behov av en förändring. Detta innebar i sin tur att någon dualism
mellan vad stridsyxekulturen stod för och det gropkeramiska, med t.ex. olika typer av gravläggningar
i skilda lägen i landskapet och en tillverkning av
olika typer av keramik, inte kom att etableras på ön.
Istället kom idéer, ideal och föreställningar förknippade med stridsyxekulturen, och dess motsvarigheter längre söderut på kontinenten, att inkorporeras i
öbornas tillvaro, inom ramen för de gropkeramiska
platserna, i de gravar som anlades på dessa platser
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och t.o.m. inom gropkeramiken i sig. I de regioner
där människorna tog till sig gravskicket och keramiken fullt ut verkar en dylik assimilering ha skett
först i slutfasen av mellanneolitikum (t.ex. Å. M.
Larsson 2009). På Gotland skedde detta dock enligt min bedömning redan i övergången till MN B
och kanske t.o.m. i vissa avseenden redan innan dess.
Öborna stod nämligen det kontinentala nära och de
få skärvor möjlig stridsyxekeramik som hittats verkar vara av den typ som stod kontinentala former
närmast. Chamotte kom att användas vid tillverkning av gropkeramik och snörornering kom att appliceras på gropkeramiska kärl. Därtill tog öborna till
sig båtyxan och gjorde den till sin egen. Förarbeten
och lårbensformade slipstenar stärker bilden av en
lokal produktion. I likhet med hur gropkeramiken i
sig kan ses som en följd av att människorna genom
drag från trattbägarkeramik och kamkeramik skapade något eget, ska de ibland holklösa båtformade
yxorna på Gotland eventuellt ses som något eget
skapat ur influenser från såväl stridsyxekultur som
jylländsk enkelgravskultur. Precis som människorna
under MN A delat den dubbeleggade stridsyxan
med trattbägarkulturen, kom de att dela båtyxan
med stridsyxekulturen. Det gropkeramiska på ön
stod båda dessa andra kulturformer mycket nära.
Vad som är utmärkande för öns mellanneolitikum är enligt min slutsats att det inte skedde några
omvälvande förändringar i övergången till MN B.
Istället kom aspekter från stridsyxekulturen att integreras och assimileras inom ramen för det gropkeramiska. Att öborna höll fast vid det gropkeramiska
gravskicket har jag lyft fram som orsaken till den
speciella karaktär det mellanneolitiska materialet på
ön har. Indikationer finns som pekar på att detta
kan ha varit något för ön unikt och att människorna
i regioner där stridsyxegravskicket anammades istället slutade att anlägga nya gravar inom de gropkeramiska platserna.
I periodens slutskede måste dock även öborna
ha stått inför omvälvande förändringar. I övergången till senneolitikum skulle människorna komma
att lämna det gropkeramiska, gropkeramiken och
gravfälten bakom sig. Kanske finns i det sent mellanneolitiska materialet indikationer på vad som
skulle hända. En förändring som kan anas framgår
av isotopanalyserna, som visar på större individuella skillnader från helt terrestriska till mycket marina värden. Den starka nätverksidentiteten kan på
sikt ha kommit att förändra enskilda människors
liv. Kanske finns häri ett frö till missnöje och mot-
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sättningar inom samhället. Samtidigt skedde inga
mer genomgripande förändringar så länge öborna
höll fast vid de gropkeramiska platserna som gemensamma identitetsskapande platser. Först när
de övergav gravskicket och när människornas relationer till varandra började regleras på andra sätt,
på såväl grupp- som identitetsnivå, först då var det
sannolikt möjligt för andra förändringar att inträffa, för andra föreställningar att växa fram och för
en annan ekonomi att etableras. Kanske var det en
förändrad föreställningsvärld, som gick hand i hand
med en social förändring, vilken till slut gjorde det
möjligt för ett nytt ekonomiskt system att på allvar etableras (jfr Weber 1978). Vad som skedde i
övergången till senneolitikum, det är emellertid en
annan historia.

11.3 Slutord
I mer än hundra år har forskningen kring neolitiseringen och de neolitiska kulturerna i mer eller
mindre hög grad varit fast i en ekonomiskt inriktad tankebana där jordbrukare på ett eller annat sätt
skilts från jägare och samlare. Att se jägare och samlare som fundamentalt olika dem som också bedrev
jordbruk har varit vanligt, oavsett om skillnaden i
sig begripliggjorts som rent ekonomisk och/eller relaterad till livsstil eller om den snarare har setts som
något mentalt, ideologiskt eller socialt.
Som jag ser det leder inte denna utgångspunkt
till en tillfredställande förklaring av de förändringar
som skedde på Gotland. Om den gropkeramiska
kulturen skulle förstås som en jägar-, fiskar- och
samlarekonomi eller mentalitet, så vore större likheter med mesolitikum väntade. Om t.ex. den stora
mängden utifrån kommande material vore ett resultat av denna mentalitet, i kontrast till trattbägarkulturen, vore det väntat att finna samma mängd
utifrån kommande material i det mesolitiska materialet, vilket det inte gör. Dåtidens människor verkar inte heller ha lagt alls lika stor vikt vid denna
dikotomi som vi gör idag. Ekonomin verkar snarare
ha varit en sammanbindande än särskiljande aspekt,
såväl under mesolitikum som neolitikum.
För att begripliggöra de förändringar som det arkeologiska materialet vittnar om behövs en annan
grund att stå på. Jag menar för den skull inte att
ekonomi i sig var eller är oviktigt. Faktum är att jag
har pekat på hur viktiga ekonomiska förhållanden
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kan vara, som t.ex. när gråsälen minskade i mitten
av mesolitikum likväl som när den högre salthalten
i havet skapade goda marina förhållanden i havet
under mesolitikums allra sista århundraden. Jag är
också övertygad om att introduktionen av jordbruk
spelade en viktig roll i de förändringar som skedde
under tidigneolitikum gällande t.ex. förhållningssättet till landskapet och relationen till djuren. Om
ekonomi hade varit den enda orsaken till detta torde
dock dessa förhållningssätt och relationer ha fortsatt
in i mellanneolitikum, vilket de inte gör. Ytterligare ett exempel är att svinen blir mycket vanligare
under mellanneolitikum, men detta gäller perioden
i sig oavsett kultur och kan därför inte i sig självt
förklara olikheterna de neolitiska kulturerna emellan.
Jag har sett det som värdefullt att närma mig
materialet utifrån en annan utgångspunkt än ekonomin i termer av att jägare och samlare skiljs från
jordbrukare. Jag har strävat efter att närma mig det
arkeologiska materialet nerifrån och upp utifrån
ett handlingsteoretiskt perspektiv, med just en annan utgångspunkt. Den grund jag valt att stå på
är Douglas teori om grupper och nätverk som bygger på ett samband mellan hur sociala band mellan människor är reglerade och andra aspekter av
tillvaron som synen på kroppen, på ritualer och på
kosmos. Det rör sig om samband som iakttagits
inom alla typer av samhällen. Detta är endast en
möjlig utgångspunkt av många, men med den anser
jag mig ha kunnat visa att det går att närma sig en
fördjupad förståelse för neolitiseringen och de neolitiska kulturerna utan att ställa jordbrukare eller
jordbruk mot jägare och samlare eller jakt och fiske
på ett eller annat sätt. Det handlar inte om att det
sätt människorna livnärde sig på var oviktigt, utan
om att ekonomin inte var det enda som var viktigt

och alltigenom styrande. Det handlar om att även
andra aspekter av människors liv, som människors
relationer och nära band till varandra och deras religiösa föreställningar var viktiga och ibland helt avgörande faktorer för såväl människors tillvaro som
för förändringsprocesser. Jag är övertygad om att det
krävs att man tittar, inte primärt på ekonomi, utan
istället i högre grad på föreställningsvärldar och sociala strukturer för att de förändringar som skedde
under stenåldern ska kunna begripliggöras. Jag har
förhoppningsvis visat att det är möjligt att nå en
mer holistisk bild genom att sätta in samtliga källor
i en annan förklaringsmodell. Samtidigt har detta
väckt en mängd följdfrågor.
Att jag haft som mål att presentera en holistisk
bild av de stora förändringar som skedde gör att det
finns många aspekter väl värda att studera mer djupgående. Vetskapen om hur viktiga ritualer var och
vilken tilltro till effektiva symboler människorna
hade under mellanneolitikum gör att de gropkeramiska gravarna förtjänar ett än mer detaljerat och
fördjupat studium. Vetskapen om att det sannolikt
legat fler individer i vissa av öns gravar kan möjligen
vara en ingång till en fördjupad analys av olika roller
och sociala kategorier. Att utreda om det verkligen
kan vara så att människorna i andra regioner förutom på Gotland slutade att gravlägga människor
inom de gropkeramiska platserna när stridsyxekulturen etablerades, och vad det i så fall fick för följder, är en viktig framtida forskningsuppgift. Hit hör
också att fördjupa förståelsen för vad som skedde på
Gotland i övergången till senneolitikum. Även om
jag i och med detta arbete i vissa avseenden kommit
nära de människor jag studerat och därmed närmat
mig en större förståelse för deras tillvaro på Gotland
under mellanneolitikum, finns det förstås många aspekter kvar att utforska.
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Gotlandic Stone Age Studies
– humans and animals,
places and landscape
Chapter 1. Departure
This thesis deals mainly with the Middle Neolithic period on the island of Gotland, situated in
the Baltic Sea. The Middle Neolithic on the island
has been associated with the Pitted Ware culture.
The Pitted Ware culture has in turn often been
understood in relation to two other Neolithic cultures, the Battle Axe culture from MN B and the
Early Neolithic/MN A Funnel Beaker culture,
and it has also been related to Mesolithic groups.
I have therefore described the Pitted Ware culture
and the Middle Neolithic in relation to these other
cultures and earlier time periods. As a method I
have studied the archaeological material downwards and up, with a focus on practices, especially
the handling and deposition of material and objects in graves, within sites and in the landscape.
I have argued that the concept of culture within
the field of anthropology can be useful, looking at
cultures as being in a constant state of change. I
have argued that it is vital to the understanding of
the Mesolithic/Neolithic transition and Neolithic
cultures to realise that all communities incorporate
objects and ideals from each other, forming these
into something of their own, in relation to their
shifting backgrounds, local histories and beliefs.
My aim has been to reach a deeper understanding
of the people who lived on the island during the
Middle Neolithic and how they perceived their sur-

roundings. How they related to the landscape, to
places, to objects, to animals and to other humans,
both living and dead, has been of central importance. My goal has been to reach an understanding
of what happened in the break between the Meso
lithic and the Neolithic, between the Early and
Middle Neolithic and between MN A and MN B.
What changed, what did not change and why, and
how that affected the life and the world for those
who lived on the island.

Chapter 2. Images of Middle
Neolithic Gotland
Already in the early 20th century a certain way to
write about and interpret the Middle Neolithic on
Gotland had been established, and this has influenced research ever since. The first thesis was published in 1914, written by Nils Lithberg. Lithberg
was highly influenced by the work of Knut Stjerna
from 1911, from which he presented, in many ways,
a total contrast. The next substantial work was published in 1927 by John Nihlén, who in contrast with
Lithberg and in some ways also with Stjerna presented an image of his own. The three different pictures
these researchers presented form a structure that has
continued to influence research until today.
The Middle Neolithic material on Gotland contains specific features that these researchers interpreted in different ways. There is a special kind of
site, in the thesis called Pitted Ware sites, situated
along the coastline, characterised by deep layers with
a large number of artefacts, bones (mostly animals
but also human) and Pitted Ware ceramics, as well
as graves. Besides these there are more anonymous
sites with few potsherds and/or lithic material, and
features such as postholes, hearths, or charcoal from
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arable land. These sites, along with a large number
of stray finds and some clearly ritualised depositions
in, for example, wetlands, are known both from
coastal areas and from inland.
Nils Lithberg argued for the great importance
of stray finds in interpreting the past. He believed
that the islanders during the Middle Neolithic were
farmers living permanently in the inland, and that
the Pitted Ware sites at the coast were their fishing
camps. He saw them as the same people as the previous Funnel Beaker culture on the island. His ideas
were not followed up until the 1980s and 1990s. His
followers have also highlighted the stray finds, arguing that they attest people living inland. They have
also seen these people more or less as farmers and
have pointed at similarities with the Funnel Beaker
culture. But the Pitted Ware sites have been given
a new explanation. They have been interpreted as
trading places, as meeting places used by the elite,
or as liminal sites used for rituals involving the handling of the dead.
This image is quite the opposite of the one Knut
Stjerna presented, and for which his followers have
argued. Stjerna believed that the Pitted Ware sites
were domestic places for a people with old roots and
traditions, living solely by the coast as marine hunters, gatherers and fishermen. Change was explained
through the influence of people from the Funnel
Beaker culture, who were described as a totally different farming people, who eventually caused the
decline of the Pitted Ware culture. For those who
have followed in his footsteps, the typical argument
is against any form of agriculture, in favour of living
by the coast, and of pointing out similarities with
Mesolithic groups and differences from the Funnel
Beaker and Battle Axe cultures. They also tend to
understand the Pitted Ware sites as domestic and
the graves as a result of dwelling.
John Nihlén presented a middle way. He interpreted the Pitted Ware sites as dwelling sites and
argued for a life solely by the coast. But at the same
time he argued for herding as an important part
of the economy and he also talked about ritualised
practices. He saw the people as a group with deep
roots and traditions back in time, but also as independent. He believed that they played a controlling
role in the trade at the Baltic. His followers have also
argued both for ritualised practices and for dwelling
within the Pitted Ware sites and described the people as hunters, fishermen, gatherers and herders.
The images that have been presented of the
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Pitted Ware culture on Gotland are very different; they differ so much from each other that
they cannot all be true. One thing they do have
in common, though, is a strong point of departure
in the economy of past people. It is also clear that
as a higher degree of agriculture is included in the
interpretations, past people are ascribed a higher
degree of independence, self-control, hierarchy and
ritual practice.
To progress the work and to be able to reach a
more holistic view I am convinced that one needs to
have another foundation upon which to rely. Accordingly, I have been inspired by Mary Douglas’ work
“Natural Symbols” (1970) and her grid/group-theory. She argued for a connection between how persons
are related to each other within society and other aspects of their life, for example their view of the body
and their view of the cosmos. The theory discusses
how strongly or weakly regulated people’s obligations and rights towards each other are in relation to
a social entity, a group, or to other persons from an
egocentric point of view (grid). These connections,
Douglas stated, are the same in all societies.

Chapter 3. The Gotlandic Space
The economic perspective in earlier research has
made it common to discuss the Gotlandic landscape by means of contrasting the inland with the
coast. The inland has been associated with farming,
and the coast with hunting, fishing and gathering.
But the Gotlandic space is heterogenic and has also
changed through time.
The coastline was not reachable along all parts
of the coastal zone. Instead the limestone bedrock,
mostly along the west coast, ended in steep straight
drops down to the ocean. People had to seek the few
parts where the bedrock opened up and made the
shoreline possible to access easily. In general, the
west coast was high with deep waters, and the east
coast flat with shallow waters. The west coast and
the east coast were, to different degrees, affected by
the fact that the coastline was in a constant state of
change because of both land uplift and of the Litorina transgression and regression phases. More recent
geological data have also shed light upon transgression layers and dating results that had previously
been hard to explain. A partly new picture of the
shoreline displacement has emerged. The shoreline
was much lower during the latest Mesolithic and
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earliest Neolithic periods than earlier data suggested, to rise higher than previously assumed up to the
middle of the Early Neolithic. There was also an ongoing transgression during the transition from the
Mesolithic to the Neolithic and also from the Early
Neolithic to the Middle Neolithic.
The inland is also heterogenic and has changed
a lot through time. Before the 19th century, a large
part of the island contained lakes, fens and mires.
The streams had more water and were less overgrown, making them more suitable as watercourses
than they appear today. Higher areas with rocky
ground, more pine forest and small wetlands stood
in contrast to lower areas with more deciduous forest and larger wetlands. Together these areas offered
good opportunities for fishing, hunting and gathering, even inland.
Within the island, three large areas with rocky
ground separate from each other four natural regions
with their own characteristics. In the north-eastern
part of northern Gotland there were rocky grounds,
small lakes and an easily accessible coast with islands
and a small archipelago. In the south-eastern part of
northern Gotland there were several large wetlands
and a coast accessible only through limited passages.
The middle part of the island was characterised by
two bedrock-shifts and a central valley with two
large watercourses: one easterly and one westerly.
The south part of the island also contained a valley,
with some really large lakes. Small lakes and easily
accessible coastlines and several larger islands were
also characteristic here.

Chapter 4. The Mesolithic on Gotland
The oldest known traces of a human presence on
Gotland are from the centuries before 7000 BC and
have been found in the cave Stora Förvar on the island of Stora Karlsö. On the main island the oldest
finds are 500 years younger, including both graves
and dwelling sites. The island was colonised from
the west and the pioneers established their life on
the island in close relation to the landscape, living
both inland and by the coast.
The Mesolithic on the island can be divided
into two phases: a pioneer and establishment
phase, and an identification phase. During the
first phase it seems to have been important to
make humans, and different social entities, a part
of the new world. This was done through graves

both along the walls of Stora Förvar and on different places on the main island. Ritualised practices involving both objects and bones (animal and
human) took place around hearths, first in Stora
Förvar and later at smaller sites around the main
island. These hearths may have functioned as a
kind of axis mundi, around which the world was
created and re-created and relations between humans, animals and other worlds were established
and re-established. A special treatment of seal
bones is perceptible, indicating that the handling
of the seal remains was strictly regulated. When
humans first arrived no land-based larger animals
existed on the island, and even though they introduced the hare and with time the fox as well, the
grey seal must have been their most important
prey. Presumably seals and humans were believed
to live in symbiosis with each other, and the correct treatment of seal bones may have been a way
to secure the future for both seals and humans.
But this was going to change.
With the first two Litorina transgressions the
salinity in the Litorina Sea (Baltic Sea) increased,
which in turn must have affected the grey seal which
had adjusted to the freshwater in the Ancylus Lake.
This must have affected the life of the seals and
most certainly also their numbers. This in turn presumably led to the present conception of the world
to be questioned. Several of the hearth places were
also flooded. When the second transgression had
reached its highest point and the land started to rise
again, the sea left material behind, material suitable
for lithic work. For an island where lithic material
of that kind is missing in the bedrock, this must
have been important. At the same time the archaeological material changed. Bones disappear out of the
material, and instead sites emerge along the coast
where large amounts of stone axes have been deposited. Ground stone material seems, during this second phase of the Mesolithic, to have taken over the
role seal bones had previously had, and were treated
with strong regulation. The axe sites may also have
taken over the role the hearth sites previously had,
providing the focus for ritualised practises involving
the creation and re-creation of the relationship between humans as well as between humans and other
worlds. The ground stone was probably looked upon
as a material given by the sea. Water of different
kinds became important in a new way and ritualised
deposits were made in wetlands.
At the same time a new social situation seems
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to have emerged. Different levels of axe sites can
be distinguished, both for more local needs and for
larger social entities. Most distinctive are four sites,
three in the Tofta area and one in Hall, where enormous numbers of axes have been found and where
differences between the sites relating to the craftsmanship have been observed. It is reasonable to link
these four sites to the four natural regions within the
island. Within these regions it is also notable that
the wetland depositions generally occur in different
kinds of water. It seems as though the islanders had
started to connect to the specific part of the island
where they lived and to the other people who lived
there. A stronger identification of belonging to a
larger social entity, a group, seems to have emerged.
And this was going to be reinforced.
During the last centuries of the Mesolithic things
were changing once again. A new transgression put
an end to the giving of stone from the sea and conceptions of the world started to be questioned. At the
same time a large number of seals appeared, which
could have awakened myths about the past. Sites
from the first phase were activated again, like Stora
Förvar and the oldest known inland sites. With these
sites the growing group identity got a solid anchoring
in the landscape, and a new interest in animals and
bones appeared. These two factors seem to have been
important for the changes that were going to happen
in the transition to the Neolithic.

Chapter 5. The Early Neolithic on Gotland
Around 3900 BC new changes occurred. The deposition of large amounts of ground stone axes within
the axe sites ended. With better security regarding
both economy and identity, the islanders seem to
have been ready to look outwards. Focus moved from
local material to foreign and they became a part of
changes outside the island incorporating the Funnel
Beaker culture. The islanders started to make Funnel Beaker ceramics, to hold domestic animals and to
practice field cropping. Importantly, these economic
changes did not force the islanders to change their
way of life completely and fundamentally. With our
better understanding of the shoreline displacement
it is clear that they continued to live both along the
coast and inland. The ongoing transgression with a
higher salinity in the sea created good marine conditions. They also continued to depend largely on
hunting, fishing and gathering. Farming and keep-
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ing domestic animals were aspects that became integrated into the islanders’ well-established way of life.
However, at the same time as these material
and economic changes were taking place, it seems
that the islander’s conceptions of the world altered.
They started to conceptualise their relations to other
humans, to animals, to specific places and to the
landscape in new ways. The already strong group
identity seems to have been enhanced. New aspects
were incorporated in different ways within the islands’ different regions; different materials were now
deposited in different kinds of water within these
regions and it seems as though they lived on somewhat different diets in different areas.
At the same time, a strong line was drawn between wild and domestic animals and it seems that
the people for the first time started to make a difference between inhabited and non-inhabited areas
within the landscape. The axe sites were no longer
in focus for ritualised practices and instead new
places had become important. Places that stand out
are borders and borderlands as well as strongly delimited areas. Ritualised practices involving both
fragmentation and fire took place there. Different
materials like flint and ground stone axes, ceramics
and bones, sometimes in large amounts, were deposited. It may have been in relation to these practices
that relations both between humans, and between
humans and other worlds were now created and recreated.
Borders and border zones, as well as delimited
areas, became important at the same time as the islanders’ conceptions of the world became more dualistic. They did not just separate wild from domestic
and inhabited areas from non-inhabited. The separation between a lot of aspects, between right and left,
between burnt and unburnt, between profane and
sacred was at the centre of their perception of the
world. To follow Douglas, the will to draw boundaries is common within societies where humans’ obligations and rights towards each other are strongly
regulated in relation to the group.
At the end of the period, features appear indicating that changes were beginning to happen once
again. The islanders adopted the megalithic tradition and two megalithic tombs were raised in the
Tofta area. Interest was hereby directed towards the
dead in a new way. It is worth mentioning though
that no large numbers of grave goods have been
found and no depositions of large amounts of material have been made outside the entrances of these
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graves. Instead ritualised depositions seem to have
been performed at different natural places in the
landscape for the whole period, for example in caves,
at beaches, at small islands, in wetlands and so on,
situated both inland and by the coast. These natural places are presumably the locations where the islanders, throughout the whole Early Neolithic, saw
it as possible to come into contact with other worlds.
In the transition to the Middle Neolithic, though,
this was going to change.

Chapter 6. The Middle Neolithic on Gotland
– the landscape and its places
When the Early Neolithic turned into the Middle Neolithic around 3200 BC, changes happened,
but there were also aspects that did not change.
The islanders continued to live in the same areas,
sometimes even at the same places as before. The
economy was still based on hunting, fishing and
gathering, which were continuously complemented
by agriculture throughout the whole period. Coast
and inland were for the most part used in the same
way as during the Early Neolithic, but with one significant exception. It was only along the coastline
that the so-called Pitted Ware sites emerged. These
have been assumed to have been dwelling sites by
many researchers. Looking closely at the features
that have been put forward as traces after dwelling,
such as postholes, stone constructions, hearths and
limited concentrations of layers, all these vary largely in number and character from site to site and they
have a clear connection to ritualised practices concerning the dead. Hearths are, for example, sometimes almost totally absent and at other sites there
are many. Human bones have in several cases been
found in or next to them, and some features interpreted as hearths might actually be older graves. It
would also seem that posts, hearths and stones have
been used in different ways to mark and/or delimit
everything from individual graves and specific areas
to the sites themselves. The use of fire and the desire
to draw boundaries, which had been central for the
Early Neolithic conception of the world, lived on in
some extent within these sites.
Taking other sites into account the image that
emerges is totally different from the Pitted Ware sites.
The use of fire for creating arable land diminished. A
difference between inhabited areas and non-inhabited

areas was still made, but the borders were no longer important to mark and manifest. Depositions in
the wetlands diminished and earlier important sites
in caves or within other delimited areas changed in
character. Interest moved from these localities to the
Pitted Ware sites. It was now within Pitted Ware sites
that ritualised practices were concentrated and it may
have been within these sites that relations between
humans, and between humans and other worlds, were
now created and re-created. These activities were
therefore moved to a different kind of place, one that
attests a different relationship to the landscape.
The Pitted Ware sites emerged in central positions, at places that were large and easy to access for a
lot of people. In some cases, they were situated close
to a higher or specific natural trait. With posts and
hearths, they were made even more visible. They were
all situated close to the shore, presumably in areas
mythically associated with the past and perhaps with
the first people who arrived on the island. This in
turn may have been enhanced by the burying of the
dead. In some sense these sites were anchored in the
past. Above all they seem to have been gates at the
coast for the related inhabited areas further inland.

Chapter 7. The Middle Neolithic on
Gotland – objects
In relation to objects or artefacts, a desire to dissolve
earlier boundaries can be noted. The islanders were
no longer strictly holding on to their own domain.
Instead, artefacts have been found made by material
or by design originating from various distances and
in all directions. This development ought to be seen
in relation to the high variation that also existed
among local objects. It seems to have been accepted
and also important, through these various materials and forms, to express one’s personal identity. The
individual was now appearing in the material. Even
other levels of social entities emerge, both by means
of a higher homogeneity within the island and by
differences appearing between the various Pitted
Ware sites.
The islanders put high value on objects and both
the fragmentation and the placement of objects in
relation to the dead body in the grave seems to have
been part of important practices executed according to specific ideas and rules. They seem to have
had a strong belief in effective symbols. One feature
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characteristic of the period is the huge amount of
ceramics found. One possibility is that the meaning
of a vessel changed from representing a group to representing a person. The deposition of huge amounts
of ceramics, bones and other objects forming visible
layers within the Pitted Ware sites seems to have
been open material manifestations of the individuals, the group and the dead.

Chapter 8. The Middle Neolithic
on Gotland – animals
In relation to animals, earlier boundaries were dissolved and wild animals were no longer looked
upon as totally different from domestic ones. Instead it seems as if each kind of animal was appreciated and dealt with in its own way. Areas where
predominantly one species have been handled do
occur at certain places and there are large differences in the faunal material between the Pitted
Ware sites.
A special interest seems to have been directed to
the kind of bones that were characteristic of a specific species. Selected animal bones were laid down
in graves and the dead were dressed with them. The
variation among animals was used to express personal identity and it seems as though the animals
sometimes filled a gap in or a need of the humans.
Regarding group identity, it seems that the islanders did not only see themselves as hunters of seal
and wild boar, but also as fishermen and farmers. It
was not only seals and pigs that were handled in special ways; it was all different types of animal, both
wild and domestic. It also seems that that a particular group did not identify itself with a particular
animal. Instead, the relation to animals appears to
have been dictated by common, overall ideas. The
bones themselves were very important materials.
Bones, teeth and animal depictions made of clay all
seem to have been seen as material providing a link
between living and dead.

Chapter 9. The Middle Neolithic
on Gotland – the dead
As a completely new phenomenon, large burial
grounds began to be constructed in the beginning
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of MN A. Graves were a part of the Pitted Ware
sites from the start. The initial graves were placed
at great distances from each other. Over time new
graves were added to the old, clusters took shape
and the cemeteries took on an intensified character. When we find them today, the burial grounds
consist of several clusters, potentially parallel to
the clusters of sites further inland. The islanders
never adopted the Battle Axe culture grave tradition in the transition to MN B. Instead, they
held on to the Pitted Ware way of dealing with
the dead and the buried, with large cemeteries as
a result.
As a new phenomenon the burial grounds reveal
two aspects. That ritualised depositions of bones
and objects were now highly concentrated at sites
with graves shows that the dead had become much
more important. This tendency was notable already
in the late Early Neolithic through the construction
of megalithic graves. But the islanders abandoned
the megalithic idea. This in turn shows how important it was during the Middle Neolithic to be able
to treat every person individually and to be able to
adjust the burial rituals to each and every person’s
individual needs.
The human remains within the Pitted Ware sites
vary immensely, which can be explained by the notion that death was not seen as something sudden,
but as a process. The three stage structure that is
common to passage rites can be used to help understand this feature.
In a first step the deceased was separated from
the living through burial. It was a stage about taking farewell when the deceased was still perceived
as the person he/she had been in life. The deceased
was treated with care and given a burial that was
individually adjusted.
As soon as the body had been covered the next
stage, the liminal stage, started. Now the deceased
was not seen either as dead or as alive and this stage
probably corresponded to the decomposition of the
body. The dead were seen as pitiable but also as potentially dangerous and it seems to have been very
important to help them if needed. Their legs were
sometimes bound together, stones were placed over
them, hands and feet were twisted or removed, and
on rare occasions whole bodies were moved to other
graves.
The last stage, the consolation stage, was when
the deceased was finally able to take the step over
to the world of the dead. The deceased left his/her
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former existence and body behind. The ritual was
therefore not focusing on the body in this step. Instead it might have been a ceramic vessel representing the deceased that was broken to enable and mark
the irreversible last step. The individual ceased to
exist and became a part of the collective of the dead,
a collective of which the assemblages of ceramics
may have become material representations.
The collective of the dead was in turn very important for the living, emphasising how vital the
death process was to them. After the death passage
was ended, the bones of the dead became available
for the living. Human bones, as well as graves, seem
to have been conceptualised as real links between
the living and the dead. Incomplete skeletons, graves
without human remains, extremely long or extra
wide graves as well as scattered bones, can all be understood as evidence of the frequent handling of human bones. By handling the bones, the living made
the dead a part of their world in situations when,
for example, relations between individuals and also
between the living and the dead were created and
re-created. The dead were very important for the islanders throughout the whole period.

Chapter 10. The Middle
Neolithic on Gotland – the living
In the transition to the Middle Neolithic the relations people had to each other changed. Objects,
materials and ideals were integrated from different
areas, including those much further away. At the
same time the island itself became more homogeneous. The different areas that earlier had been so
important seem to have played out their role. Other
levels of group identity emerged with the Pitted
Ware sites as a focal point. These in turn seem to
have been used as meeting places for several smaller groups, who also were important, visible in the
small clusters of graves within the cemeteries and in
sites within the landscape.
At the same time a new way to identify oneself
stands out as important, a way which was missing
earlier and which operates at the level of the individual. The burial grounds clearly show how the
groups were made up of individuals and it was both
allowed and important to give material expression to
personal identity. This in turn changed the islanders’ views on both objects and animals.

During the Middle Neolithic a social situation
existed in which peoples’ obligations and rights to
each other were strictly regulated according to both
group and grid.

Chapter 11. Gotlandic Stone Age Studies –
humans and animals, places and landscape
As mentioned in the beginning it has been common to create an understanding for the Mesolithic/
Neolithic transition and for the Neolithic cultures
through a discussion focused on a point of departure in the economy in one way or another. Viewing
hunter and gatherer as fundamentally different from
those who also used agriculture is common, whether
the difference in itself has been understood as purely
economic and/or related to a way of life, or rather as
something mental, ideological or social.
In my view this does not give a full and satisfying explanation of the changes that occurred in
Gotland. When it comes to explaining changes with
real economic differences in terms of hunter/gatherers and farmers, my results show that great changes
occurred already in the Mesolithic long before agriculture was even adopted. My results also show that,
despite the differences between the Early Neolithic
Funnel Beaker culture and the Middle Neolithic
Pitted Ware culture on the island, the economy in
large parts was the same. Agriculture was a part of
life to the same degree throughout both these periods.
When it comes to the argument that the Neolithic cultures are to be believed to correlate with
different ethnic, or even genetic, groups with different origins, economies, lifestyles, cosmologies and so
on, other problems arise when it comes to Gotland.
Regarding the notion that the Pitted Ware culture
had old roots and traditions, as attested by features
like animal depictions in clay and ochre graves, it
is hard to explain why these aspects only appear in
the Middle Neolithic, and not in the Mesolithic material. An explanation in terms of different ethnic
or genetic groups also demands large scale immigrations and emigrations and/or the co-existence on
the island of several groups defined by economics or
identity. As I see it no material remains exist to back
up ideas like this.
There are also those who have toned down real
differences in economy and lifestyle and instead
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pointed at hunting, fishing and gathering versus
agriculture in terms of practices and/or products,
for example distinguishing wild from tame. These
are seen as important mentally, ideologically and/or
socially for certain cultures but not for others. The
Funnel Beaker culture and the Battle Axe culture
have for example been associated with agriculture
in one way or another and the Pitted Ware culture
with some kind of hunter, fisher, and gatherer mentality or identity. According to my results though,
products and practices associated with hunting (for
example, hunting of seals), fishing and gathering as
well as agriculture, were important in ways other
than the economic during the Early Neolithic. Similarly, products and practices associated with agriculture as well as with hunting, fishing and gathering
were important in ways other than the economic
during the Middle Neolithic. If the Pitted Ware
culture were to be conceived as having some kind of
hunter-fisher mentality, greater similarities with the
Mesolithic would be expected. If, for example, the
large amount of foreign material were a result of that
culture’s hunting and fishing mentality, in contrast
to the Funnel Beaker culture, the same amount of
foreign material would be expected to appear in the
Mesolithic material, but it is not found. I am also
convinced that the differences between these periods
and cultures can have other explanations.
In my view, it is worth trying a point of departure other than the economy. I do not mean that the
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economy in itself was or is unimportant. In fact, I
point out how vital economic conditions could be,
for example when the grey seal diminished in the
middle of the Mesolithic, as well as when the higher
salinity created good marine conditions in the sea
during the last centuries before the Neolithic. I am
also convinced that the introduction of agriculture
played a vital part in the changes that occurred during the Early Neolithic regarding, for example, the
perception of the landscape and the relationship
with animals. If the economy was the only reason
for this though, these perceptions and relationships
ought to have continued during the Middle Neolithic. But they did not. Another example is that
pigs became much more common during the Middle Neolithic, but this is apparent despite culture
and cannot in itself explain the differences between
cultures.
What I have shown in this thesis is that both
the economy and the way of life were relatively uniform through time. Instead, it was the islanders’
perception of their surroundings and their relations
to other humans, to animals, to places and to the
landscape that underwent drastic changes. To understand this, I am convinced that one needs not to
look primarily at the economy, but instead to look,
to a greater degree, at conceptions of the world and
social structures.
English revised by Charlotte Mulcare
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