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Den gropkeramiska kulturen hör till ett av de mera gåtfulla och svårförklarade fenomenen i 
svensk stenålder. Kulturen som framträder under mellanneolitikum, omkring 3500 f.Kr 
(kalibrerad ålder) är delvis samtida med trattbägarkulturen och stridsyxekulturen. Man kan 
säga att det råder en enighet om att kulturen representeras av en kustnära bosättning med en 
nära koppling till havet (Carlsson 1998; Eriksson 2003; Malmer 1973; Stenbäck 2003; 
Welinder 1973; 1978; Åkerlund 2000;). Osteologiska analyser har i hög grad bidragit till 
tolkningarna om den gropkeramiska kulturens karaktär. Den ekonomiska basen uppvisar en 
stor variation inom olika delar av utbredningsområdet men som helhet domineras den 
gropkeramiska kulturen av en fångstbaserad ekonomi där inslaget av tamdjurshållning eller 
sädesodling verkar vara av mindre betydelse. Havets resurser som säl och fisk verkar ha 
utgjort ett dominerande inslag i försörjningsekonomin (Eriksson 2003; Lidén 1996; Storå 
2001; Welinder 1976). Kulturens näringsfång liknar en äldre mesolitisk ekonomi medan 
trattbägarkulturen och stridsyxekulturen uppvisar ett större inslag av tamdjurshållning samt 
sädesodling (Welinder 1998). Dock bör det påpekas att faktaunderlaget är mycket begränsat 
för dessa kulturer.  
 
Ett flertal analyser av animala skelettmaterial från gropkeramiska fyndlokaler har utförts. 
Kanske av störst betydelse har analyserna av gotländska lokaler fått eftersom benfynd tack 
vare den kalkrika jordmånen på ön är mycket välbevarade (t.ex. Ekman 1974; Holmqvist 
1912; Janzon 1974; Pira 1926; Stenberger et al. 1943). Huvudsyftet med de utförda osteolo-
giska analyserna har nästan uteslutande varit att studera försörjningsekonomiska perspektiv på 
gropkeramiska lokaler (se diskussion i Storå 2001). Största vikt har lagts vid att identifiera 
vilka djurarter som förekommer i materialen samt att kvantifiera deras inbördes förhållanden. 
Man måste beakta att rådande forskningstraditioner vid tiden för analyserna har styrt 
målsättningarna. 
 
Inom ramen för mitt avhandlingsarbete studerade jag förhållandet mellan jägare och sälar på 
de gropkeramiska lokalerna Jettböle på Åland och Ajvide på Gotland (Storå 2001). Någon 
form av selektiv hantering av skallarna från sälar verkar ha förekommit på båda lokalerna 
även om man inte kan tala om identiska handlingar (Storå 2001). Detta var en indikation på 
att det förekommit en formaliserad hantering av jaktbyten. Resonemanget är inspirerat av 
etnografiska beskrivningar från i första hand cirkumpolära områden där en ”korrekt” – och 
ofta ritualiserad - hantering av jaktbyten är en naturlig del av det ”ekonomiska” utnyttjandet 
(t.ex. Balicki 1989; Hultcrantz 1965, Rasmussen 1931).  
 
Man kan hävda att detta är ett tolkningsperspektiv som sällan har beaktats vid tidigare tolk-
ningar av faunamaterial – inte bara gropkeramiska. Dock finner man inom gropkeramiken 
även andra indikationer på ett speciellt förhållande till djur, bl.a. en tämligen särpräglad 
figurintradition (Janzon 1983; Wyszomirska 1984) och som gravgåvor ofta tandpärlor från 
olika djur – oftast hörntänder från vilda djur (Knutsson 1995; Taffinder 1998). Dessa fenomen 
kan jämföras med det nära förhållandet mellan jägare och jaktbyten som ofta har dokumente-
rats hos moderna jägarsamhällen. Hanteringen av jaktbytena tar sig inte sällan uttryck i en 
ritualiserad hantering av olika kroppsdelar och djurens själar får en vördnadsfull behandling – 
ibland t.o.m. en form av formaliserad begravning. Jaktmagi och jaktlycka är ofta 
sammankopplade med ritualerna men många gånger kan man skönja även kosmologiska 
aspekter i ritualerna (Storå 2001).  



 

 
I de flesta osteologiska analyser har djurbenmaterial från gropkeramiska lokaler behandlats 
som helheter utan att benfynden närmare har relaterats till fyndomständigheterna i övrigt.  
Dock har man på ett flertal lokaler påträffat olika typer av gropkonstruktioner eller andra 
anläggningar som karaktäriseras av en ofta hög frekvens av fynd i förhållande till omgivande 
områden, t.ex. Fräkenrönningen (Björk 1998), Korsnäs (Olsson et al. 1994), Brunn (Schnell 
1930), Åloppe (Almgren 1906a och b; Lindqvist 1916); Västerbjers (Stenberger et al. 1943; 
se även Janzon 1974), och Jettböle (Götherström et al. I tryck). Inte sällan innehåller dessa 
anläggningar stora mängder djur- och fiskben. Det verkar som om dessa anläggningar 
innehåller fynd som avsiktligt har deponerats på dessa platser. Jag ämnar inom ramen för 
detta projekt studera och diskutera hur gropkeramiker har behandlat jaktbyten i dylika 
anläggningar. Hur kan vi identifiera, beskriva och tolka en relation mellan jägare och 
jaktbyten som inte bara begränsas till ett ekonomiskt perspektiv? Kontextuella analyser av 
djurbensmaterial kan bidra till att belysa dessa frågeställningar.  
 
Jag kommer att närma mig problemställningen genom att utföra kontextuella analyser av tre 
benmaterial från östra Mellansverige; Åloppe, Brunn och Korsnäs. Det finns flera orsaker till 
att dessa material är utvalda. Osteologiska analyser av fastlandslokaler i östra Mellansverige 
har försvårats av bevaringsförhållanden som har lett till att obrända ben i regel inte har 
bevarats. Analyser gjorda av brända material har inte erbjudit samma tolkningsmöjligheter 
som t.ex. de gotländska. Det råder därför en obalans i faktaunderlaget och vår kännedom om 
mellansvenska förhållanden bör anses vara begränsad. Det är anmärkningsvärt att de få 
obrända benmaterial som finns från östra Mellansverige ännu inte har analyserats och 
publicerats på ett tillfredställande sätt. I samband med mitt avhandlingsarbete har jag gått 
igenom sälbenen från samtliga tre lokaler. Målsättningen med detta projekt är att utvidga 
perspektivet till att inte enbart gälla sälar. De mellansvenska fynden av djurben är spännande 
också därför att de ofta innehåller ett stort antal däggdjur. Benmaterialen ur slutna kontexter 
kommer att detaljstuderas för att finna mönster i deponeringsstrategier.  
 
Huvudmålsättningen med projektet är att försöka belysa förhållandet mellan djur och 
människor inom den gropkeramiska kulturen. Genom osteologiska analyser och kontextuella 
studier hoppas jag kunna beskriva och tolka hur jaktbyten (och/eller delar av jaktbyten) på de 
undersökta lokalerna har behandlats så som det återspeglas i deponeringsomständigheterna. 
Jag vill fokusera på hanteringen av däggdjur men vill också undersöka ben från fisk och fågel. 
Analyserna kommer också att kunna belysa försörjningsekonomiska aspekter. Jag hoppas 
kunna bidra till en ökad förståelse om förhållandet mellan människor och djur under 
gropkeramisk tid i östra Mellansverige. Resultaten av analyserna bör få en viss relevans för 
diskussioner om neolitiseringen i området. 
 
De första resultaten presenterades vid ICAZ konferensen i Victoria 2002. Stipendiemedel har 
erhållits ur Berit Wallenbergs fond. 
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