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Förord
Från att länge ha varit en försummad kategori börjar nu barn och barndomsstudier bli ett etablerat forskningsfält inom humaniora och samhällsvetenskaperna. I historia och arkeologi var man till en början främst upptagen
med att visa på barnens närvaro i materialet samt att kritisera hur barn och
dess kultur negligerats och inte tagits på allvar. Forskningen om barn är ännu
till viss del fortfarande i en emancipatorisk fas, men har också mognat och
omfattar numera spännande teoretisk och metodologisk utveckling. Än så
länge återfinns denna diskussion framförallt på ett internationellt plan och det
saknas ett samlat grepp på svenska med fokus på teori- och metodutveckling.
Det är detta tomrum som denna antologi söker att fylla.
Ambitionen har varit att ta ett samlat grepp över den arkeologiska forskningen kring barn och barndom och visa på dess potential att säga oss något
nytt och intressant om förmoderna samhällen. Målet är dock inte att försöka ge
någon generell helhetsbild över ’hur det var att vara barn förr’. Utgångspunkten
har istället varit att försöka utvidga perspektiven till att även visa på möjligheterna med att ta avstamp från ’spåren av de små’. Barn i egenskap av ’icke
vuxna’ står ofta vid sidan om social kategorisering i genus, kön, identitet eller
medborgarskap - i vissa fall även mellan djur och människa. Det gör kategorin
synnerligen intressant att diskutera för att bättre förstå generella frågor kring
social struktur och ideologi under en given tid och plats.
Antologin inleds med ett relativt omfattande inledningskapitel som summerar forskningsläget, introducerar centrala begrepp samt pekar på några
möjligheter och problem med ett barnperspektiv i arkeologi. Denna första
del kan läsas extensivt efter intresse. För att bredda perspektiven och förankra
diskussionen empiriskt har även ett antal forskare tillfrågats att bidra med
specialskrivna fallstudier, vilka utgör bokens andra del. Dessa studier är fristående och är inte alltid eniga i fråga om definitioner och perspektiv, men har
det gemensamt att de strävar efter att belysa hur man genom att specialstudera
aspekter av barn och barndom via konkreta arkeologiska material kan komma
fram till ny och intressant information om förhistorien. Även om fallstudierna
fokuserar på barnen i första rummet är ambitionen att visa på möjligheterna
med ett integrerat perspektiv där de yngsta har en naturlig plats i analysen.
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Bilder av barn och barndom
FRED RI K FAHLANDE R

”I ain’t a child.. I’m past eight, I am”
Anonym vattenkrasseförsäljerska
Henry Mayhew (1864:157f ).

Att barn är ett naturligt inslag i samhället är för de flesta av oss något givet.
Likaså kan det tyckas självfallet vilka som omfattas av kategorin barn, vad de
är kapabla till och vad de gillar (köttbullar och fiskpinnar). Det räcker dock
med att se sig om i världen för att upptäcka att det råder ganska skilda och
motsägelsefulla föreställningar om barns natur. Gränsen mot vuxenvärlden
är inte alls given och social och kulturell mognad är inte direkt kopplad till
någon typisk ålder. Även om vi helt enkelt väljer en lämplig kronologisk gräns
och benämner alla individer under en viss ålder för ’barn’ kommer några av
dem dela vissa egenskaper, men skilja sig åt när det gäller andra. Vid närmare
granskning framstår med andra ord den så tillsynes självklara kategorin ’barn’
som något diffust och svårfångat.
Att barn och barndomsperioden uppfattas så pass olika över tid och på
olika platser är intressant. Det ger en antydan om synen på barn är nära
kopplat till både ideologi och socio-materiella omständigheter. För knappa
hundra år sedan var exempelvis de bättre bemedlade klassernas barn
mer eller mindre osynliga i samhället och tillhörde framförallt hemmets
och skolans sfärer. De sågs som ’ofullständiga’ eller ’i vardande’, vilka först i
tonåren kunde ta plats i samhället som individer och medborgare (Egan &
Hawkes 2010:13ff ). I dagens samhälle är emellertid barn mer än ett bihang
till familjen; de har redan i småbarnsåren en egen identitet och syns och hörs
mer i det offentliga rummet (Söderlind & Engwall 2005). Barn har inte bara
fått sociala rättigheter som lagskydd mot aga utan även ökande individuella
rättigheter vad gäller psykisk integritet. Inom pedagogiken uttrycks det i
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termer av att barn är socialt kompetenta individer som bäst bör bemötas med
jämlikhet och respekt ( Juul 1995, Betz 2010:14). Från att förr ha varit något
ofullständigt på väg att bli någon, är dagens barn redan från start fullvärdiga
individer och samhällsmedborgare (med vissa begränsningar). Om detta är i
grunden något positivt eller inte återstår att se, barnen förlorar ju lite av sin
barnslighet när de bemöts som ’små vuxna’ redan i späd ålder. Vid sidan om
pedagogerna och psykologerna är även marknadsförare drivande för att framhålla sin bild av vad barn gillar och vilka behov de har (Brembeck 2001:76,
Doyle Roche 2009). Kort sagt är barn i moderniteten en central punkt kring
vilka det kretsar många olika mer eller mindre uttalade föreställningar och
idealbilder (jfr Söderlind & Engwall 2005:98, Mizoguchi 2000:141f ). Denna
mångtydighet är givetvis viktig att uppmärksamma och granska innan vi ger
oss på att diskutera barn i olika förhistoriska kontexter.

Bedårande barn av sin samtid
Den kanske vanligaste uppfattningen om barns ’vara’ karakteriseras av oskuldsfullhet, spontanitet, naturlighet och ärlighet, vilket gärna sätts i motsats till
den kultiverade vuxna individen (Sofaer Derevenski 2000b:4, Holland 2004,
Doyle Roche 2009:6). Speciellt tankefiguren om barnet som företrädesvis
älsklig och ’god’ varelse är framträdande, vilket kan ses som en förlängning
av Rousseaus upplysningstankar och 1800-talets pietistiska strömningar som
uppfattade barnet som närstående gud (Krupp 2009). Samma positiva bild av
det ’goda’ barnet utnyttjades även tidigt av leksaksindustrin som förstod att
snälla barn är ett bättre försäljningsargument än olydiga (Brembeck 2001:18ff ).
Men självfallet kan barn även uppvisa mindre positivt laddade sidor som
själviskhet och elakhet, samt för vuxna kontroversiella uttryck som våld och
sexualitet (Kincaid 1994, Sereny 1999, Wileman 2005:9, Green 2008, Dallaire
2010). En ytterligare faktor som påverkar vår bild av barnens ’natur’ är att
de i moderna västerländska samhällen sannolikt i högre grad än någonsin
tidigare är normaliserade via dagis och skola, tv och internet (jfr Buchli &
Lucas 2000:132). Dessutom tenderar samhället att bli allt mindre tillåtande
för ’onormalt beteende’. De barn och ungdomar som inte uppför sig enligt
’normala ramar’ diagnostiseras och medicineras (här är återigen en paradox i
synen på barn där man ideologiskt sett vill uppmuntra en självständig identitet
hos barnet samtidigt som man är noga med att de inte blir för individuella).
Sammantaget har detta säkert bidragit till att skapa en alltför homogen bild av
vad barn är och vad barndomsperioden normalt består i (Betz 2010:14). Det
är därför angeläget att inte försöka förenkla och generalisera bilden av barnen
och fastna i essentiella fällor när vi diskuterar dem i det förflutna. Det finns
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knappast något självändamål med att i alltför breda drag skissera en generell
bild av barn och barndom som inget barn någonsin upplevt. Som grupp får
den dessutom först mening när den ställs i relation till något annat. Barnens
historia kan därför inte sägas utgöra någon egen självständig berättelse utan
är både ett resultat och del av de alla små individuella händelser och processer
som vi kan härleda ur texter och materiella spår i det förflutna.

Barn och barndom
För att närma sig en slags arbetsdefinition kan det underlätta att skilja på barn
och barndom. Barn som demografisk kategori definieras oftast efter ålder eller
fysisk mognad ( Jenks 1996). För många är det säkert självklart vilka som är
barn eller inte även om kategorin blir suddig och lös i kanterna ju äldre de blir.
I vårt eget samhälle är kronologisk ålder den absolut viktigaste parametern
även om själva gränsen för när en individ uppfattas som vuxen skiljer sig åt.
Lagstiftningen varierar dessutom mellan länder vilka definierar vuxenhet i olika
ålder beroende på om det gäller ekonomi, rätten till självständigt bestämma
över sig och sitt liv, rösträtt eller rätten att framföra motorfordon. De flesta
moderna samhällen har i en kombination mellan biologiska och juridiska
hänsyn delat in individens liv i faser: spädbarnsålder (0-1 år), barndomsåren
(-12 år), tonåren (-19 år), ung vuxen (-30 år) etc (Norman 1996:31-4). Frågan
är dock om liknande indelningar alls är relevant för de småskaliga förmoderna
samhällen arkeologin diskuterar? Kanske är de inte alls lika fixerade vid fasta
steg och trösklar i barns utveckling (Lancy 2008:21). Ålder är ju heller ingen
fristående självklar variabel. Förutom att det finns många sätt att mäta den skär
den oftast intersektionellt genom andra variabler som kön, klass, etnicitet mm
(Heywood 2001:4f, jfr Jordanova 1990, Alexandre-Bidon & Lett 1999:138,
Norman 1996:34f, Gowland 2006:145). Barn bör därför inte enbart definieras
som kronologiskt kategori i binärt förhållande till vuxna. Eftersom bägge
kategorierna i sig är flytande och omfattar olika typer av individer kommer
vissa barn att förhålla sig på vissa sätt gentemot vissa vuxna och på andra
sätt mot andra (t ex beroende på ålder kön, status, släktskap mm). Hur dessa
förhållanden ser ut kan variera betydligt även om det är rimligt att tänka sig
att några varianter är mer vanliga än andra.
Vad som omfattas av begreppet barndom är kanske ännu svårare att fånga.
Det kan tyckas vara en enkelt definierad period i livet som omfattar de tidiga
uppväxtåren innan individen vuxit ’färdigt’ fysiskt och socialt. Hur man ser
på denna period i olika samhällen varierar dock över tid och rum och många
ser därför begreppet som en kulturell konstruktion ( James & Prout 1990,
Montgomery 2008:3). Det kan dock knappast röra sig om en helt och hållet
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relativt fenomen, de allra flesta mindre barn delar trots allt kroppsliga egenskaper som skiljer dem från de flesta äldre. Från ett fenomenologiskt perspektiv
skulle därför barn i varierande grad kunna sägas ha en annan uppfattning
och upplevelser om världen omkring dem än vad vuxna har (jfr Lillehammer
2000:20, 2010b). Vad en sådan’ barnerfarenhet’ eller ’livsvärld’ skulle bestå i
och hur den skiljer sig från de vuxnas är en intressant fråga (se bl a Arnér &
Tellgren 2006). Inom sociologin har man de senaste åren skiftat perspektiv
och istället för att forska om barn, vill man hellre forska med barn, det vill säga,
man arbetar alltmer utifrån ett individperspektiv och de behov och problem
barn själva anser sig ha (Fegter et al. 2010:8ff ). I arkeologiska sammanhang
kan ett sådant perspektiv dock tyckas en smula ambitiös med tanke på hur
problematiskt det är att ens diskutera en gemensam vuxen kulturhorisont.
Att försöka tolka utifrån barnens egna världar kan även innebära att de anonymiseras genom att man tvingas generalisera lite för grovt (jfr Jordanova
1990:88, Young 2000). Barns utveckling och livshistorier är alltför många
och varierande beroende av sina respektive sociala och materiella kontexter.
Ett fenomenologiskt ’inifrån perspektiv’ kan dock bidra med ett annorlunda,
’snett’, tänkande kring många förhistoriska processer och händelser.

Varför forska om barn?
Om både barn och barndom till viss del är kulturella konstruktioner, går det
då överhuvudtaget att forska kring begreppen? Vad utmärker i så fall en sådan
forskning från annan och på vilka grunder kan barn sägas utgöra ett eget
forskningsområde? I arkeologisk forskning är barn ett relativt ungt tema. I
Sverige var Ann-Sofie Gräslund tidigt ute med artikeln Barn på Birka (1973)
och i Norge har Grete Lillehammer varit tongivande med en rad artiklar under
1980-talet (1982, 1986, 1989). Under de senaste tjugo åren har forskningen
ökat kraftigt och resulterat i många intressanta arbeten (Scott 1991, 1999,
Beaumont 1994, Johnsen & Welinder 1995, Sofaer-Derevenski 1996, Moore
& Scott 1997, Welinder 1998, Andersson 1999). Noterbart bland det senaste
decenniets arbeten är antologin Children and Material Culture (2000a) som
redigerats av Joanna Sofaer-Derevenski, ett temanummer om livshistoria i
World Archaeology (2000) samt monografier som exempelvis Julie Wilemans
Hide and seek: the archaeology of childhood (2005), Jane Baxters The Archaeology
of Childhood (2005), Elke Rogersdotters The forgotten: an approach on Harappan
toy artefacts (2006) samt Lotta Mejsholms avhandling Gränsland: Konstruktion
av tidig barndom och begravningsritual vid tiden för kristnandet i Skandinavien
(2009). Det har även under de senaste åren tillkommit en rad konferens- och
samlingsvolymer på temat barn och barndom i förhistorien (Baxter 2006a,
4
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Ardren & Hutson 2006, Cohen & Rutter 2007, Crawford & Shepherd 2007,
Bacvarov 2008, Dommasnes & Wrigglesworth 2008, Lillehammer 2010a,
Lally & Moore 2011). År 2009 startade även den första renodlade peer-review
granskade journalen, The Journal of Childhood in the Past, som explicit fokuserar
på barn och barndomsforskning i arkeologi, historia och antropologi.
Det verkar med andra ord som att temat barn och barndom under de två
senare decennierna har ökat i popularitet i arkeologi, antropologi och historia.
Att skriva om barn och barndom tycks ligga i tiden även om antalet texter
i relation till den sammantagna arkeologiska produktionen fortfarande är
ganska litet. Något som de flesta forskare verkar rörande ense om är att barn
är en marginaliserad grupp i humaniora och samhällsvetenskaperna. Det är
helt riktigt att de små ofta är styvmoderligt hanterade och att arkeologin
säkert skulle tjäna på att även denna grupp lyfts fram och diskuteras. Barn
i förhistorien kan sägas tillhöra en subaltern skara för att tala med Gayatri
Spivaks (1998) terminologi. En subaltern är ett subjekt vars röst inte har
något utrymme i den allmänna diskursen. Denna kan agera och tala men dess
aktiviteter får ingen noterbar effekt, utan omskrivs för att passa den allmänt
accepterade och dominerade diskursen. Spivaks paradexempel på den subalterna
är en ung indiska som under frihetskampen mot kolonialmakten vägrade att
lyda en order, och tog sitt eget liv som konsekvens. Denna kompromisslösa
attityd från en ung kvinna accepterades inte som trovärdig förklaring utan
en tradition växte istället fram om den stackars flickan som blev havande
utanför äktenskapet och därför begick självmord. Detta trots att flickan varit
förutseende och inväntat sin menstruation innan hon tog sig av daga. Spivaks
poäng är att fakta sällan har någon betydelse för hur en handling eller uttalande
kommer att tolkas och inlemmas i den stora berättelsen.
Begreppet ’subaltern’ är generellt sett passande för de små; det är mycket
sällan barnens egna tankar om sig själva och barndomen som kommer till
tals, istället är det vuxna som definierar vad ett barn är och vad en barndom
bör vara (Cunningham 2006:12, Fegter et al. 2010:10). Det är tydligt att
våra tolkningar kring dem i mångt och mycket handlar om vilken berättelse
vi anser möjlig och passande. Detta är naturligtvis en dimension som gäller
samtliga tolkningar i förhistoria såväl som samtiden, men den ställs på sin
spets när det kommer till de yngsta. Detta gäller både dem som obekymrat
ser en barngrav som bara en parameter i befolkningsstatistiken till de som
vill framhäva barnens perspektiv på sitt samhälle. Att lyfta fram osynliga och
marginaliserade grupper är förvisso ett vällovligt projekt men jag vill hävda
att diskussionen kring barn har betydligt större potential än så. Hur ett givet
samhälle är uppdelat socialt är i sig intressant, exempelvis vilka associationer
5
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som görs mellan olika individers kroppslighet och vilka element i denna
kroppslighet som accentueras och ligger till grund för social kategorisering.
Barn är i detta sammanhang speciellt intressanta eftersom de kroppsligen är
lättidentifierade och att de i egenskap som icke-vuxna står ofta ’vid sidan om’
den allmänna sociala strukturen och normerna (Mizoguchi 2000).
Detta annorlundaskap kan belysa flera klassiska teoretiska och metodologiska problem som exempelvis när vi finner föremål i deras gravar som de
uppenbarligen inte kan ha använt och som inte direkt kan kopplas till deras
status eller identitet. Det påkallar frågan om hur vi skall bedöma relationerna
mellan gravinnehåll och individ även i de vuxnas gravar. Ett annat exempel
rör de trösklar i livet som i vissa fall identifieras exempelvis via gravmaterial
(se t ex Andersson 1999, Stoodley 2000). Givet normal fysisk och psykologisk
utveckling brukar barn börja inlemmas i vuxensamhället vid 7-9 års ålder vilket
i en del fall kan härledas ur vissa ’vuxna’ attribut i graven. Men vad betyder
det om det om denna tröskelålder inte manifesteras alls i vissa samhällen?
Naturligtvis kan det handla om skillnader i gravritual och syn på ett eventuellt
hinsidesliv, men man kan även diskutera frågan utifrån ett socialt perspektiv.
I småskaliga samhällen tas generellt de smås arbetsförmågor ofta till vara,
men har man överskott av arbetskraft ’behövs’ inte alltid det. Frånvaron av
manifesterade tröskelåldrar i ett gravfält skulle alltså kunna ses som indikation på att det antingen rör sig om barn från samhällets toppskikt eller att
samhället överlag bygger på en trälekonomi. Det finns naturligtvis många
invändningar mot att göra direkta kopplingar mellan gravskick och social
struktur, till det krävs stöd i annan oberoende information, men det kan tjäna
som exempel på hur studier av barn indirekt kan säga något om samhället som
inte är åtkomligt via någon annan demografisk kategori. Forskning om barn
i förhistorien behöver med andra ord inte bara handla om denna oformliga
grupp per se, utan kan med utgångspunkt i spåren av de små även bidra med
information om samhället i stort.
Barn är ju heller inga passiva skuggor i samhället. Även om barn och
ungdom kanske inte är de stora producenterna, ledarna eller innovatörerna,
måste de icke-vuxna naturligtvis direkt eller indirekt ha påverkat och inverkat i alla de processer och praktiker som konstituerar ett samhälle och dess
ideologier (jfr Mintz 2004). Det är ofrånkomligt att barn i olika ålder deltar i
struktureringen av sociala förhållanden och de ’positiva’ och ’negativa’ effekter
de har i den materiella kulturen kan inte bortses från i en social analys. Det är
ju inte bara de vuxna som strukturerar våra världar. David Nasaw (1992) har
exempelvis visat på hur barn och ungdomar spelade en viktig roll i framväxten
av spelhallar, varietélokaler och biografer i början av 1900-talet i opposition
6
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mot de vuxna. Ett annat exempel rör leksaker och deras roller i det moderna
samhället. Det finns ett flertal exempel som påvisat hur de bland annat har
initierat debatt kring samhälleliga frågor utöver uppfostran och pedagogik
(Scott 2010:xvii).
Barn utgör både symboliskt och konkret framtiden för alla samhällen och
i den egenskapen kommer vi sannolikt alltid att finna centrala tankar och
föreställningar kring dem som hjälper oss att förstå samhället i stort. Till en
början måste de lyftas fram och forskningen och kunskapen om dem utvecklas,
men förr eller senare borde målet vara att de skall ingå som självklara parametrar i varje arkeologisk analys. För att komma ett steg vidare är det kanske
nödvändigt att sluta objektifiera ’barn’ som en homogen kategori i motsats
till ’vuxna’ för att de inte fortsatt skall förbli ett kuriosaämne i arkeologins
utkanter (jfr Qvortrup 2003:398). Kanske det är nödvändigt att våga kasta ut
barnet och badvattnet och lita på att de små (när det är påkallat) fortfarande
kan spela en viktig roll i våra analyser av det förflutna? Att kategorin inte är
homogen eller konstant gör dem bara än mer intressanta att analysera. Jag
vill här skissera några olika vägar för en sådan integrerad forskning där både
direkta och indirekta spår av barn diskuteras i ett bredare sammanhang utöver
det emancipatoriska. Till att börja med diskuterar jag tidigare forskning om
barn och barndom i (för)historiska och samtida kontexter. Det handlar om
att försöka vidga bilden av barn, vad de gör med sin tid, vilka materialiteter de
kommer i kontakt med, vilka rum de rör sig i och vilka roller de kan tänkas spela
i småskaliga samhällen. I den andra delen avhandlas definitionsproblematiken
och hur vi kan skilja på olika kategorier av barn. Avslutningsvis kommer jag att
kort ta upp och diskutera potentialen och begränsningar med fokus på barn
utifrån fyra forskningsfält: det materiella och artefakterna, barns rumslighet
och rörelse, gravanalyser samt bilder och skriftliga källor.

ºº
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Fig. 1 Rysk vykort från början av 1900-talet. Fotot är inte redigerat.
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The history of childhood is an area so full of errors,
distortion and misinterpretation...
Linda Pollock (1983: viii)

En dyster demografi?
Trots att variationen är stor i forskningen kring barn är det ganska lätt att
urskilja några olika trender i hur barn och barndom har skildrats i det förflutna.
I historia och arkeologi har man generellt sett fokuserat på svårigheter och
problem. Texter om forna tiders barn tenderar att ibland slå över i eländesskildringar som i stort upptas av teman som barnarbete vid tidig ålder, brist på
kärlek och omvårdnad eller förmodat hög barnadödlighet (Watts 1989, Lee
1994, Delgado 1998, Molin 1999). I förfluten tid verkar barn vid sidan om
leken mest ägnat sig åt att dö i förtid. Inom det historiska ämnesområdet är
Philippe Ariés studie Barndomens historia (1960) ett klassiskt arbete som på
gott och ont färgat den moderna forskningen av barn. Ariés utgick framförallt
från texter och bildframställningar från medeltiden till idag och pekar på
flera förändringar i synen på barn de senaste tusen åren. Bland annat hävdade
han att barndomen är en relativ ny konstruktion som inte existerade under
medeltiden (1960:124). Då sågs inte barn som en egen kategori utan som ’små
vuxna’. Ariés har dock fått utstå mycket berättigad kritik bland annat för hans
långtgående generaliseringar utifrån en till största delen fransk kontext, men
även för sin metod att utifrån avbildningar diskutera komplicerade sociala
förhållanden. De flesta moderna historiker har numera avvisat Ariés tes och
visat på att även om synen på barn och barndomens innehåll och gränser
varierat över tid finns där oftast motsvarande begrepp och föreställningar i
de flesta tider (Hansen 2002, Montgomery 2008:52f, Pollock 2003:1-22).
En kvardröjande följd av den tidigare forskningens generaliserande och
teleologiska perspektiv på barn och deras status och värde som människor går
dock fortfarande att spåra. Ofta återfinns exempelvis ett utvecklingstänkande
i bakgrunden där man utgår från att barn gradvis fått det bättre och bättre
vad gäller både deras status såväl som deras chanser att överleva de första
kritiska åren. Kategorin barn förutsätts ofta ha varit en utsatt och drabbad
kategori i förmodern tid. Det finns säker många skäl till en sådan uppfattning,
kanske vi till viss del kan skylla det på populärkulturella framställningar som
exempelvis Dickens Oliver Twist (1837-39). Man kan även se det som en
forskningshistorisk tradition som inleddes av Ariés och sedermera Boas (1966)
9
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och Lloyd de Mause (1974) vilka mer eller mindre betonar avigsidorna för
barn under äldre tider (jfr Heywood 2001:71). För en många ter sig kanske en
utveckling mot det bättre som självklar, men naturligtvis behöver förhistoriska
förhållanden inte nödvändigtvis ha varit ’sämre’ än under historisk tid. Unga
människor har nog sannolikt alltid varit utlämnade till de vuxnas godtycke
och begränsade av sina egna ännu outvecklade förmågor och immunförsvar,
men det osteologiska materialet pekar på att det var hälsomässigt klart
bättre att växa upp på en järnåldersgård än i en medeltida stad (Kjellström
2005). Dessutom visar senare generationers historiker generellt sett på en
mer komplex och varierad bild med stora skillnader mellan olika tider och
regioner. Vissa menar att det egentligen inte finns mycket som antyder att
barn skulle ha varit speciellt utsatta eller brutalt behandlade under tiden före
industrialismen (Pollock 2003:267). På ett plan borde rimligtvis storhushållet
till och med utgjort en stabilare sociopsykologisk miljö för barnen eftersom
de bör ha haft tillgång till flera potentiella primära andra än de har i dagens
kärnfamilj (jfr Janson 2006:106).
Den fråga som verkar beröra mest i forskningen kring barn är spörsmålet
om i vilken grad man ’satt ut’ barn som av varierande skäl inte ansåg sig kunna
eller vilja fostra. Frågan är intimt sammankopplad med värderingen av liv och
i den tidiga debatten verkar man ha förutsatt att man inte fäste sig vid sina
barn på samma sätt som är vanligt idag (Gittings 1984). Roy De Ladurie
(1982:255) menar exempelvis, i Ariés anda, att kärlek till barnen är en sen
passion, initierad av de högre stånden under medeltidens slut. För bönderna,
menar han, betydde ett spädbarns död knappast någonting. Ett skäl till en
sådan likgiltig inställning skulle vara att värja sig från psykologiska påfrestningar när barnen går bort i unga år av sjukdom. En sådan bistert pragmatisk
attityd verkar dock lyckligtvis vara mer ett undantag än regel. Snarare tyder
det mesta på att man åtminstone under historisk tid generellt sett haft stor
respekt för livet och visat stor tillgivenhet mot de små (Heywood 2001:45,
Woods 2005:15, Lagia 2007:293, Norman 1996:93; Wileman 2005:17;
Gilchrist 2010:164). Ett talande exempel på detta är den romerska oratorn
Marcus Fabius Quintilianus (ca. 35 – ca. 100) uttryckliga kärlek till sina två
söner. I sin bok om talekonsten återfinns en passage där han på ett känslosamt
och personligt sätt skriver om sina två söner och sin stora sorg när de bägge
dör vid fem respektive tio års ålder. Det är uppenbart av hans beskrivning att
han såg de två pojkarna som unika individer med olika personliga egenskaper:
‘den yngre är mild. eftertänksam och tillgiven, den äldre är briljant, energisk
och stark’. Att slå barnen var Quintilianus främmande inför, han såg det
som motbjudande, orättvist och tillika ineffektivt ( Jansson 2006:99-101).
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Man kan även diskutera barnutsättning i termer av ’sena’ aborter som inte
nödvändigtvis indikerar en likgiltig inställning till de små som individer. Ett
exempel är de 97 spädbarn som framkom vid utgrävningen av en romersk villa
i Hambleden in Buckinghamshire (Wileman 2005:91). Samtliga barn hade
dött runt fyrtionde veckan strax efter födseln och man misstänker därför att
villan sannolikt varit en romersk bordell och att det handlar om ’sena aborter’.
En sådan praktik kan tyckas frånstötande, men i detta sammanhang bör vi
kanske nagelfara vår moderna syn på livets början och vår ambivalens kring
frågan när ett foster blir ’liv’. Nyligen har exempelvis Lotta Mejsholm argumenterat för att övergången från foster till barn (livets egentliga början) var
mer utdragen i förkristen tid vilket innebär att viss utsättning av spädbarn
snarast kan jämföras med modern abort (2009:249, jfr Wileman 2005:91).
Den dystra bilden av omfattande barnutsättning i förmoderna samhällen vilar
med andra ord på en både etiskt och kvantitativt tveksam grund.

Fig. 2. Kindergrab. Träsnitt av Ernst Barlach (1919).

Ett annat vanligt förekommande tema kopplat till barns status är omfattningen
av barnarbete. En vanligt återkommande siffra på när barn börjar utföra arbetsliknande sysslor under historisk tid ligger på runt 7-8 år (Heywood 2001:37).
Det går dock knappast att lägga värderingar på hur stor en normal börda borde
vara, vad den bör omfatta eller vid vilka åldrar vissa uppgifter kan anses vara
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lämpliga. Det är ju stor skillnad på 12 timmars arbete i en asiatisk sweatshop
eller en fabrik under 1800-talet och att utföra meningsfulla sysslor i hushållets
dagliga verksamhet (jfr Norman 1996:99). Lek, arbete och utbildning är inga
givna begrepp som tydligt kan åtskiljas. Distinktionen mellan lek och arbete
är snarare något som växte fram under 1800-talet med industrialismen då
leken kom att allt tydligare förknippas med barndom (Norman 1996:135).
Att ’tillfredsställelsen av ett väl utfört arbete är den grund varpå vårt samhälle
vilar’ är kanske en överdrift, men en sådan känsla kan trots allt vara positiv
upplevelse även för ett barn (Tudge 2008, jfr Wileman 2005:56). Missbruk
och otillbörligt utnyttjande av barn på flera sätt har dock tyvärr ändå förekommit, men frågan i vilken omfattning har kanske överdrivits något i den
äldre forskningen. Här föreligger även stora skillnader mellan barn från olika
samhällsklasser eller om de växer upp på landsbygden eller i städer. Enligt
brittiska data från mitten av 1800-talet arbetade ca 3,5% av barn i åldrarna
5-10 år. Det var dock enligt Heywood sällsynt att så pass unga arbetade i
fabriker där åldern snarare låg runt 10-12 år (2001:123). Andra historiker som
jobbat med andra områden och tidsperioder kommer fram till delvis andra
siffror (se ex. Humpries 2010), men en sådan exercis är föga meningsfull för
diskussionen om barns verksamheter under förmodern tid.
Andra omdiskuterade frågor berör barnadödlighet och förlossningsdödlighet.
I de tidigare arbetena kan man skönja samma teleologiska tendens där man ofta
betonar de negativa sidorna jämfört med idag. Även dessa problemområden har
omvärderats på senare tid. När man nagelfar statistiken verkar det exempelvis
som att död i barnsäng inte alltid varit en så stor risk som den ofta utmålats.
Enligt Heywood (2001:58) var 16 av tusen förlossningar dödliga i slutet av
1600-talet för att sedan gradvis minska till 5-9 under 1800-talet. Heywoods
slutsats är att rädslan var större än riskerna. Det är knappast möjligt att få
fram någon trovärdig uppskattning av omfattningen av förlossningsdöd under
förhistorisk tid eftersom riskerna varierar efter kulturspecifika praktiker/riter
som omgärdar förlossningen och inte minst antalet barn varje kvinna föder.
Även miljön spelar roll och för vissa komplikationer är riskerna exempelvis
sett större i de tropiska zonerna än vid mer nordliga breddgrader.
Ett nära avhängig fråga gäller även graden av spädbarnsdödlighet och överlevnadsprognosen för de första kritiska åren. Det är en viktig fråga eftersom en
hög barnadödlighet borde spela roll för hur man förhåller sig till icke-vuxna
individer och kanske ligga till grund för en distinktion mellan de mer utsatta
mindre barnen och de som passerat gränsen för de största riskerna. Ett samhälle
med hög barnadödlighet borde åtminstone till någon del skilja sig från ett
med lägre i fråga hur man ser på de minsta som individer och medlemmar i
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samhället. Att uppskatta prognosen i förmoderna samhällen är dock minst
sagt problematiskt. Welinders (1995:15) undersökning av ett antal västsvenska
brandgravfält gav relativt höga dödlighetssiffror där ca 50% avled innan sju
års ålder. Det är emellertid tveksamt att beräkna dödstalen för barn genom att
utgå från gravar (Lagia 2007:294). Den främsta invändningen är att vi aldrig
kan veta om gravarna representerar en hel befolkning eller ett urval på olika
grunder. Welinder påpekar dessutom att flera av gravfälten i hans undersökning omfattade påfallande många barngravar vilket gör att man kan diskutera
om de utgör undantag eller norm? Möjligtvis står man på fastare grund om
man undersöker tidigkristna gravfält. I dessa fall kan man ju argumentera för
att samtliga bör vara begravda eftersom den kristna ideologin föreskrev det.
Lotta Mejsholm har i sin undersökning av sex tidigkristna gravfält räknat
fram ett genomsnitt på 33% individer under 15 år bland gravarna (2009:147).
Variationen är dock ganska stor mellan de olika platserna och pendlar mellan
20-63% vilket onekligen pekar på representativitetsproblematiken även med
gravfält som rimligtvis borde ligga nära sin samtids demografiska profil (jfr
Stoodley 2000:458).
I historisk tid där man kan kombinera skrivna källor med information från
gravar har Heywood (2001:58) generellt uppskattat spädbarnsdödligheten till ca
150-300 st per 1000 födslar i Västeuropa under förmodern tid. Som jämförelse
ligger för närvarande genomsnittet för spädbarnsdödligheten globalt mellan ca
42-49 st per tusen födslar. Det är dock stora skillnader mellan olika länder, i
Sverige ligger spädbarnsdödlighteten på 2,76 medan exempelvis Angola ligger
på 180 döda per 1000 födslar. Barnadödligheten under 5 år ligger på ca 77
per tusen födslar globalt, men endast på 6 i industriländerna (Statistik från
Unicef, FN och CIA). Historiska uppskattningar om demografi kombinerar
ofta gravanalyser, skriftliga källor, men bygger även på formler och statistik
från senare bättre dokumenterade århundraden (Chamberlain 2006, Woods
2009:43). Det för med sig att generaliseringsgraden ofta är stor och att någon
åtskillnad sällan görs mellan fattiga och rik, landsbygd och stad, länder i krig
eller fred etc (Woods 2009:5, 40). Moderna underökningar visar exempelvis
att både sociokulturella aspekter samt allmänna levnadsförhållanden spelar
roll. Ett exempel på det förstnämnda är en undersökning från Norge under
slutet av 1800-talet där man kan se stora skillnader i dödlighet mellan barn
födda inom eller utanför äktenskapet (tabell 1). Dödligheten varierar i sin
tur beroende på om man bor på landsbygden eller i tätorter. Lägger vi till
exempelvis klass som ytterligare variabel får vi säkerligen ytterligare ett par
kurvor. Att dödligheten under första levnadsåret varierar kraftigt mellan olika
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sociala och materiella kontexter framgår även tydligt i det ojämna förhållandet
mellan fruktsamhetstalet och barnadödlighet i olika världsdelar (tabell 2).

Tabell 1. Biometrisk analys av spädbarnsdödlighet i Norge mellan 1876-80 (Woods
2009:40). Efter ca 30 dagar skiljer sig dödligheten under det första levnadsåret markant
mellan stad och landsbygd samt mellan barn födda inom och utanför äktenskapet.
Antalet avlidna mellan legitimt födda på landsbygden är mindre än hälften av de
födde utanför äktenskapet i urbana kontexter (90, respektive 190 döda per 1000
födslar).

Kontentan av de undersökningar som gjorts är att den lokala variabiliteten
är stor och någon ungefärligt dödstal blir meningslöst att försöka uppskatta.
Det bör dock påpekas att det inte finns någon anledning att förutsätta att
barnadödligheten alltid var större under förhistorien än under historisk tid –
tvärtom bör den i många fall ha varit lägre på grund av lägre smittorisk innan
folktätheten ökade och urbaniseringen började (Woods 2005:33, Kjellström
2005, jfr McNiell 1976). Smittkoppor och mässling är exempel på farsoter
som ofta drabbar barn, men vilka etablerar sig mer permanent först när
samhällena koncentreras och upprättat regelbundna kontakter över större
områden. För att en smitta som dödar sin värd skall kunna överleva krävs en
viss folktäthet och folkmängd (om den inte överlever via andra värddjur som
inte påverkas av viruset). Smittkoppor och mässling verkar ha etablerat sig i
medelhavsområdet under de första århundradena efter Kristus och sannolikt
först senare i norra Europa (McNeill 1976:17, 114, Byrne 2008:673f, 404).
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Att barn skulle vara underrepresenterade på förhistoriska gravfält är därmed
en sanning med modifikation, för att vara småskaliga samhällen med litet
population och rörlighet kan andelen barngravar i de flesta tidsperioder
egentligen ses som ganska hög. Under neolitikum i nuvarande Sverige ligger
antalet barngravar generellt på ca 15-20%, ca 20-30% under bronsåldern, ca
29% under äldre järnålder, 9% under yngre järnålder, samt ca 30-60% under
medeltid (Gustafsson & Lundin 2004:82, Mejsholm 2009:178; jfr även
Scheuer & Black 2000:11, Alexandre-Bidon & Lett 1999:32ff ).

Tabell 2. Fertilitet och barnadödlighet (under första levnadsåret) i olika delar av världen (från: Wittwer-Backofen 2002: 266).

Ibland förekommer olika typer av statistik från samtida småskaliga samhällen
som sägs vara jämförbar med förhistoriska populationer (t ex Chamberlain
2006: 206). Det går dock knappast att finna modern statistik som kan sägas
motsvara något forntida förhållande, det kommer alltid att handla om uppskattningar baserade på miljö, näringsfång, fertilitetstal och social organisation
etc. Det kan vara intressant att notera att i dagens Sverige är antalet avlidna
barn under ett år större än det sammantagna antalet avlidna mellan 1 till 13
år (278 respektive 174 av 90 080 döda totalt under 2009 (källa: SCB). Antalet
avlidna individer under 13 år – och därmed antalet gravar - är försvinnande
litet jämfört med äldre ålderskategorier (se tabell 3). Även om under förhistorien säkerligen har avlidit många barn av olyckor och sjukdomar i de känsliga
åldrarna lär de knappast komma upp i samma höga nivå som vissa av dagens
marginaliserade småskaliga samhällen.
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Förhållandet mellan barns gravar och de ’vuxnas’ kan med andra ord ha många
orsaker och behöver inte ha någon betydelse för den allmänna synen på barn
och dess status. Problematiken kring barnadödligheten gäller i stor utsträckning även för beräkningar av andel barn i olika populationer. Baxter (2005:10)
menar att man, beroende på typ av näringsfång, kulturella traditioner och
materiella förutsättningar, generellt sett kan förvänta oss att ett givet samhälle
rymmer mellan 20-60% individer yngre än 15 år. Dessa uppskattningar kan
jämföras med moderna svenska förhållanden: runt sekelskiftet 1900 var ca
40% av befolkningen under 20 år medan det aktuella antalet ligger på drygt
20 % (Söderlind & Engwall 2005). Det råder med andra ord en viss variation
i relationen mellan antalet barn jämfört med vuxna. Grunden till uppskattningar om förmodern demografi bygger vanligtvis på en blandning mellan
moderna statistik, uppskattning av ett antal okända parametrar kombinerat
med antalet begravda individer i olika åldrar.

Tabell 3. Dödsålder hos de totalt 90 080 döda under 2009 i Sverige (källa: SCB). Trots
att barn konsekvent vaccineras mot många sjukdomar och de generellt goda levnadsförhållandena kan man notera att de första två åren ändå är en utsatt period. Efter ca
18 månader är dock antalet avlidna försvinnande litet tills de når de sena tonåren.

Under förromersk järnålder i sydvästra Sverige har exempelvis Welinder
(1979) utifrån relationen begravda barn i förhållande till vuxna beräknat att
andelen unga under 15 år bör ha legat på ca 30-40% (jfr Alexandre-Bidon
& Lett 1999:29, Cunningham 2006:22, Mejsholm 2009). De uppenbara
problemen med att beräkna levande populationer är i stort de samma som
gäller vid uppskattning av mortalitetstal (formationsprocesser, selektions16
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praktiker, demografiprofil, gravfältens användningstid, förväntad livslängd
etc). Dessutom måste man ju beakta att det handlar om antalet barn som
dött i förtid och därför knappast kan sägas spegla en demografisk profil. Ett
ytterligare frågetecken kring dessa generella uppskattningar är att gränsen
mellan barn och vuxen vid 15 år kanske är lite väl högt satt. I många småskaliga samhällen är man i den åldern redan själv förälder och fullt upptagen i
den vuxna verksamheten. Det vore mer intressant att se en relativ stege från
spädbarn till könsmogen individ istället för en bipolär uppdelning i ’barn’ och
’vuxna’ – speciellt eftersom vi i många fall inte vet när och på vilka grunder
en sådan gräns drogs under olika perioder. Oavsett osäkerheten i materialets
representativitet och var gränserna skall dras visar ändå siffrorna på en relativt
hög andel begravda unga individer.
Utan att för den skull hemfalla till en naturromantisk syn om det fria och
lyckliga naturbarnet i det förflutna behöver nödvändigtvis inte barnens demografi alltid vara en dyster historia. Förhållanden och uppfattningen varierar
uppenbarligen mellan olika tider om platser och har en tydlig sociokulturell
komponent. Det är ju heller inte huvudsaken att söka generella värden för
exempelvis barnadödlighet eller förlossningskomplikationer. Det är snarare
skillnaderna mellan olika tider och platser som är intressanta – speciellt om
de är samtida eller delar liknande förutsättningar. Kvantitativa data får ju en
mening först när de kan kontrasteras eller relateras till annan information
från andra sociala kontexter.

ºº
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Fig. 3. Insamling av säd från en grop i en boskapshägnad i Zululand
(Gluckman 1967, plate 1).
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Every small boy of 6-7 years and upwards has a passionate desire to own a hen,
and many of them are able to realize this ambition.
Meyer Fortes (1938:34)

Den lille vilden: barn i etnografi och antropologi
Något vi har svårt att komma åt utifrån det arkeologiska materialet är vad de
små sysselsatte sig med, hur de rörde sig i rummet, hur relationen mellan lek
och arbete såg ut. Vårt eget samhälle är i detta fall en mindre bra utgångspunkt
eftersom de sociala och materiella omständigheterna skiljer sig så kraftigt åt.
Ett västerländskt barn som är fostrat via media, dagis och skola är knappast
lämpat att använda som referens för något forntida samhälle. Historiska texter
och bildframställningar från förmodern tid kan bidra med såväl partikulära
beskrivningar av barns aktiviteter som övergripande statistik, men som redan
diskuterats i föregående avsnitt är de heller inte direkt jämförbara med förmoderna förhållanden. Dessutom lider det tidighistoriska materialet av att
inte vara representativt bevarat.
En annan inspirationskälla till barns liv och leverne står att finna i antropologiska studier av samtida småskaliga grupper. Antropologins syn på barn
och barndom är intressant eftersom antropologin traditionellt används som
inspirationskälla för arkeologiska tolkningar. Kan vi nagelfara denna på samma
vis som den historiska diskussionen kan vi närma oss en mer mångfacetterad
syn på vad barn är, vad de normalt gör och hur de uppfattas av sin vuxna omgivning. Antropologiska och etnografiska beskrivningar är dock komplicerade
på flera plan och lider av minst lika många felkällor som det arkeologiska
och historiska. Även om man kanske kan tänka sig vissa tidlösa aspekter av
småskalig jordbruks- eller jägar-samlar ekonomi i form av likartade problem
och möjligheter som inte har obegränsat antal praktiska lösningar står de
knappast förhistoriska förhållanden närmare än oss själva (se Fahlander 2004
för vidare diskussion). Men under samma förutsättningar och förbehåll som
gäller det historiska materialet kan studier av samtida småskaliga samhällen
trots allt bidra med att bredda vår referensram och lyfta blicken över invanda
föreställningar. Den moderna antropologin har dessutom andra förutsättningar
eftersom man oftast själv kan välja omfattning och studieområde till skillnad
19
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mot exempelvis historiker och arkeologer som i högre grad är begränsade
av vilken typ av information som är bevarad. Jag har dock i följande avsnitt
medvetet lyft ut namn och platser för de studier jag diskuterar för att framhäva deras betydelse som exempel och inte som argument för att stödja en
tolkning före en annan i förhistorien.
Synen på barn i den tidiga antropologin och etnografin under slutet av
1800-talet till omkring 1920 var i hög grad varit influerad av de framväxande psykologiska vetenskaperna och framförallt Freuds tankar och teorier.
Ibland gick det till ytterligheter och man fokuserade på toaletträning och tidig
sexualitet – allt utifrån perspektivet att det småskaliga representerade något
naturligt, ursprungligt och ännu ej kultiverat. Malinowski föreslog på allvar
att teorin om oidipuskomplexet hos barn behövde modifieras för att passa
de matriliniära samhällen på Trobrianderna. I boken The sexual life of savages
in north-western Melanesia (1929) hävdade han även att vissa stammar inte
förstod kopplingen mellan kopulation och barnalstring utan att de ansåg att den
livgivande anden kom från döda förfäderna efter deras behag och tycke. Detta
får väl ses som ett uppenbart exempel på exotism där man alltför bokstavligt
tolkar informanter och myter. Riktigt så aningslösa var knappast innevånarna
på Trobrinaderna, det är nog rimligare att se det som en diskrepans mellan
vad man egentligen vet och hur man föredrar att uttrycka saken offentligt.
Under mellankrigstiden diskuterades barn mest utifrån en pediatriskt
och pedagogisk horisont. Bland annat lyfte man gärna i något dunkelt syfte
upp skillnader mellan småskaliga samhällen och de västerländska barn- och
ungdomskulturerna. Retoriken i dessa texter är ofta ideologiskt färgad och
man underströk gärna västerlandets ’onaturliga’ och degenererade barn- och
ungdomskultur till skillnad från de småskaliga samhällenas ’naturliga’ och
oproblematiska relationer mellan gammal och ung (Levine 2007:248f,
Montgomery 2009). Ett klassiskt exempel är Margareth Meads Coming of age
in Samoa (1928a), i vilken hon menade att varken föräldrar eller ungdomar
upplever tonårstiden som speciellt omvälvande eller jobbig. Detta i kontrast
till amerikanska förhållanden där denna period var hett omdiskuterad (jfr
Montgomery 2008:14f ). Mead beskriver en idyllisk bild av hur det är att
vara barn på Samoa; förutom att de små barnen är mycket omtyckta och
ompysslade har de stor frihet att exempelvis bo var de vill hos sina släktingar,
att byta sitt namn mm. Först vid 5-6 års ålder börjar de disciplineras och
tränas för vuxenlivet och blir behandlade som små vuxna. Detta på gott och
ont, de har inga leksaker eller andra faciliteter för lek. Istället för dockor har
sexåringarna riktiga småbarn att hand om och de förväntas hjälpa till med
hushållsbestyren. Bland andra senare arbeten i liknande anda återfinns bland
annat Raymond Firths studie av Tikopia i Polynesien (1936) som ägnar en hel
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del utrymme kring barn och deras förhållanden. Även Meyer Fortes arbete i
norra Ghana (1938) innehåller en betydande diskussion kring föräldra-barn
relationer samt om barnens lekar.
Dessa pionjärer inom barnantropologin framhöll ofta en idyllisk bild av
barn och barndom (Lancy 2008:2) och får kanske mest ses som del av en
etnografisk tradition där man försöker beskriva livet i en annan kultur. När
denna etnografiska tradition under efterkrigstiden försköts mot mer handla
om sociala och strukturella frågor minskade emellertid barnens närvaro i de
antropologiska texterna. För några år sedan publicerades en artikel i American
Anthropologist med titeln: Why don’t anthropologists like children? (Hirschfeld
2002, jfr Hardman 1973, Gottleib 2000). Det var en medveten provokation
där författaren ondgjorde sig över vad han såg som ett ointresse för barn hos
etnografer och antropologer. Visst har han en poäng, Baxter noterar exempelvis
att under de senaste 100 åren finns endast 4% artiklar som explicit tar upp barn
i American Anthropologist (2005:7). Andra är dock mindre kritiska och lyfter
fram en lång rad monografier genom åren som uttryckligen behandlat barn i
småskaliga samhällen runt jorden (se exempel hos bl a: Levine 2007:250, 255,
Baxter 2005:6). Det bör dock kanske noteras att många av dessa studier främst
behandlar annorlunda barn som exempelvis barnsoldater, barnprostituerade och
gatubarn (Montgomery 2008:4). De senaste decennierna har dock intresset
för de små ökat markant bland antropologer: American Anthropologist hade
exempelvis ett temanummer 2007 dedicerat till ”Children, Childhoods, and
Childhood Studies” och barn och barndom diskuteras utförligt i en rad nya
monografier (t ex: Briggs 1998, Goldman 1998, Gottlieb 2004, Hewlett and
Lamb 2005, Bolin 2006, Kramer 2006).

Hur gör barn? Arbete, lek och socialisering
Vad tillbringar barn normalt sin tid med, vilka resurser tar de i anspråk för
övervakning och socialisering, för arbete och lek? Finns det exempelvis typiska
skillnader mellan barns lek och arbete mellan grupper med olika försörjningsstrategier som exempelvis jägare och samlare kontra jordbrukare? Det kanske
inte är så konstigt att man vanligtvis diskuterar lek när det kommer till barns
förehavanden. Men som tidigare påpekats är gränsen mellan lek och arbete
svår att dra, vilket bl a Mead påpekade angående barnen på Samoa som ’leker’
med riktiga barn snarare än dockor. Jean-Pierre Rossie (2003) noterade i
en Nordafrikansk fallstudie av flickors lek att deras dockor till skillnad mot
västerländska är tillverkade av skräpmaterial med låg hållbarhet. Dockorna
används mest under korta perioder och tillskrivs heller inte enligt Rossie
samma personifierade identitet som västerländska dockor ofta har. Det är
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dock inte självklart att det är just leken som de små främst sysselsätter sig
med. Barn är ofta i högre grad än man vanligtvis kanske tänker sig inblandade
i det dagliga livet. Sharyn Jones (2009:1) menar att antropologer i allmänhet har förbisett barn och ungdomars ibland substantiella arbetsinsatser
(jfr Kamp 2001:15-17). Under industrialismen tillhörde barnen hemmets
och skolans sfärer och var i allmänhet lite på undantag i samhället. Det är
kanske inget som vi knappast kan förvänta oss i småskaliga samhällen där
vägen in i samhällsgemenskapen generellt verkar vara en pågående process
alltifrån cirka tre till fyra års ålder (Fortes 1938:41). Omvårdnad och tillsyn
av de allra minsta är uppgifter som alla måste ta hänsyn till på något sätt,
men precis som med så mycket annat i mänsklig kultur varierar formerna. Vi
kanske främst ser de äldre, far- och morföräldrar, som naturliga barnpassare
när föräldrarna arbetar. Montgomery (2008:115) ger dock flera exempel på
olika typer av konstellationer för uppfostran och adoption och påpekar att det
inte är alls självklart att det är mödrar i första rummet som sörjer för barnens
dagliga behov. Snarare verkar uppfostran och tillsyn mera ske på basis av vem
som för tillfället är ledig och kan avvaras för uppgiften (Lancy 2008:9, 112).
Socialisering kan med andra ord vara en mer kollektiv affär utöver de enskilda
föräldrarna och deras släktingar och behöver inte vara en fråga om könsroller.
En återkommande form i texterna är så kallade peer groups, där barn i samma
ålder hjälper varandra, eller där äldre barn sköter om och har tillsyn över de
yngre (Harris 1998:357-358, Heywood 2001:109f ). Det sistnämnda scenariot
är intressant att fundera kring, det hjälper oss att till viss del komma bord
ifrån bilden av den moderna kärnfamiljen där barnen främst uppfostras och
tas om hand om av sina biologiska föräldrar (Gerstel 1994:223).
Vad kan då barn i olika åldrar tänkas göra med sin vakna tid och hur fördelas
den i rummet och mellan diverse uppgifter? Ett försök till en övergripande
studie är Rogoff et al (1975), vilka utgått från den klassiska databasen Human
Resource Area Files (som bland annat Binford brukade använda för sina etnografiska paralleller). De har studerat 27 olika småskaliga kulturers syn på barn
i spannet fyra till åtta års ålder i syfte att finna sociala tröskelvärden. Bland
annat menar författarna att fem år är en återkommer ålder som en tid då barnet
klarar av att vara alltmer självgående. De flesta klarar oftast att sköta sin egen
hygien, förstå och hålla sig till regler samt utföra enkla uppgifter och börja lära
sig vuxna göromål (Rogoff et al 1975: 252). Mellan fem-sju års ålder förväntas
barn att börja ’hjälpa till’ med hushållsbestyr, sköta djur, gå ärenden, ta hand
om yngre syskon eller samla material (Rogoff et al 1975:262, jfr Joyce 2000:
478). Mellan sju och nio börjar de i allmänhet leka mer avancerade lekar och
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könsskillnader tenderar att styra inriktningen alltmer. De äldre barnen blir
mindre beroende av den primära familjeenheten och räknas i högre grad som
tillförlitliga och ansvarstagande. De börjar även anta vuxnas sovvanor, vuxen
klädsel samt alltmer assimileras in i sociala roller och religiösa sammanhang.
Studien har ett uttalat syfte att finna generella mönster, men naturligtvis
bör vi endast ta dessa uppgifter som riktmärken med viss variation. Ofta säger
databaser som HRAF kanske mer om oss själva och vår egen tids värderingar
eftersom de ofta baseras på vad man ansett vara viktigt att fråga om och
dokumentera (antropologen Edmund Leach menade exempelvis att HRAF
var ’tabulerat nonsens’ 1964:299). Men även om generaliseringsgraden är hög
och utgångsmaterialets autenticitet kan diskuteras baseras de trots all på vad
människor i småskaliga samhällen faktiskt sysslar med snarare än teoretiska
modeller av barns utveckling.

Tabell 4. Ovan: Olika åldersgruppers dagliga aktiviteter utöver arbete. Under: Variation
i hur mycket tid olika åldersgrupper ägnar åt arbete (Gaskins 2000: 382, 384).
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Suzanne Gaskins (2000) har utfört en liknande studie i mindre skala över
hur barn i Mellanamerika fördelar sin tid över dygnet. Hennes studie bygger
på 60 barn mellan 1-17 år från 13 familjer. Hon har bland annat undersökt
hur mycket tid barnen ägnade åt att sova/vila, äta, leka och arbeta (se tabell
4). Hon har inte separerat barnen efter kön eller status utan nöjt sig med att
dela in dem i sex olika åldersgrupper. Hur indelningen gjorts är naturligtvis
centralt för bedömningen av resultaten mellan barnen, men i detta fall kan
vi ta del av hennes undersökning som generellt exempel.

Tabell 5. Barns aktiviteter uppdelat i arbete, gemensamt och individuell lek samt
generellt socialt umgänge (Wenger 1989:99).
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Man kan iaktta en viss skillnad mellan de yngre barnen under åtta år som
tillbringar generellt sett mindre tid åt att vila/sova och mer tid till att äta och
för omvårdnad. När det gäller andelen arbete är det knappast förvånande att
det ökar med åldern, även här sker de stora förändringarna runt åtta år. Det
som kanske kan verka anmärkningsvärt är den relativt stora del de yngre ägnar
åt arbete, att en stor del av det dessutom är initierat av dem själva kanske även
säger något om hur arbete värderas och upplevs. Att tiden för lek i princip är
omvänd mot den för arbete är heller knappast överraskande.
Ett annat liknande exempel på tidsstudie är gjort av Martha Wenger (1989)
bland barn från en Afrikansk by. Hennes data bygger på 23 hushållsenheter
som varierar från sex till 35 medlemmar; sammantaget rör det sig om 106
barn i åldrarna 2-11 år (1989:293, 397). Wengers underindelningar i ålder
är baserad på generellt ettårsintervall förutom den äldsta gruppen (som av
någon anledning omfattar 3 år) och man kan lätt se hur det påverkar den
allmänna bilden om man jämför med Gaskins gruppindelning. En tröskel i
proportionerna mellan arbete och lek hamnar även här runt åtta år även om
det är svårare att bedöma då den äldsta gruppen omfattar tre år istället för
ett. Proportionerna mellan lek och arbete är även de ganska lika mellan de
två undersökningarna. Det som är intressant med Wengers studie är att hon
även undersökt skillnaderna mellan könen och här kan vi se ganska stor variation i andelen arbete och gemensamma lekar (se tabell 6). Den huvudsakliga
sysslan för pojkar är att springa ärenden medan flickorna i högre grad arbetar i
hemmet med hushållsuppgifter och vårdnad om barn (Wenger 1989:299). Det
kunde kanske ha varit lika intressant att studera skillnader mellan de mindre
hushållen och de större, det borde rimligtvis vara signifikanta skillnader dem
emellan. Wengers studie är dock intressant då den återigen påvisar inbördes
skillnader hos den allmänna gruppen ’barn’ i olika åldrar och kön.
Typ av uppgift

Flickor

Pojkar

Trädgårdsarbete
Småärenden
Hushållsarbete
Bära saker
Vård av barn

0.9%
16.5%
33.0%
23.1%
15.4%

15.7%
62.8%
11.8%
2.0%

Tabell 6. Skillnader i arbetsuppgifter mellan pojkar och flickor (Wenger 1989:101).
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Naturligtvis kan inte resultaten av dessa studier tillskrivas någon allmän giltighet. Om inte annat har ju globaliseringen medfört att moderna religioner och
genusstrukturer sannolikt påverkat inställningen till kön och könsroller lika
mycket som de påverkat ’våra’ egna uppfattningar om manligt och kvinnligt.
Om vi ändå skall våga dra några allmänna slutsatser av dessa undersökningar
kan det vara intressant att notera att cirka sju-åtta år återkommer som tröskel
då förhållandet tippar över mot mer arbetsliknande uppgifter och mindre tid
för lek (jfr Norman 1996:39, Park 2006:55). Att redan 3-4 åringar ägnar så
pass mycket tid till ’arbete’ kan även vara värt att uppmärksamma. Om siffrorna
kan sägas ha någon allmän relevans för småskaligt liv i allmänhet påverkar
det ju olika beräkningar kring daglig arbetsinsats hos vuxna och förmågan
att dra in överskott etc. Det bör dock tilläggas att dessa studier endast tar
upp bofasta grupper, hos rörliga grupper brukar de yngre barnen i längre
perioder begränsas av lindning och bärkorgar och generellt ammas högre upp
i åldrarna. Även de äldre barnen hos rörliga grupper tenderar att i högre grad
sysselsätta sig på egen hand med lek och nöjen och först börja bidra till den
dagliga verksamheten vid 10-16 års ålder (Roveland 2000:32, Keith 2006:30,
35, jfr Zeller 1987). Men även bland dessa grupper råder stor variation och
diskussionen kring jägar-samlare tenderar i många fall att fortfarande vara
präglat av ett naturromantisk evolutionärt perspektiv (Fahlander 2004). När det
gäller barns lek generellt skulle det oavsett primärt näringsfång vara intressant
att diskutera omfattningen som denna sker i samband med speciell materiell
kultur och på vilka sätt den kan tänkas skilja sig från vuxnas materialiteter.
Det är dock inte överraskande om detta skiljer sig ganska kraftigt åt som
exemplen från Samoa och Ghana.
Blir vi klokare av ovanstående axplock ur antropologiska studier kring barn?
Ett annat urval av texter kanske hade säkert gett en lite annorlunda bild och
vill man vara kritisk kan man ju påpeka att antropologi i mångt och mycket
handlar om hur västerländska etnologer och antropologer har uppfattat saker
och ting. Att söka sammanställa etnografiska data till en generell mall är
knappast vidare meningsfullt, men vi kan notera att hur man ser på barn och
deras mentala och kroppsliga förmågor i olika åldrar uppenbarligen är något
som varierar. Dock finns en del återkommande mönster som kanske inte i
första hand kan härledas utifrån globaliseringsprocesser eller antropologins
metodik. Att det förekommer vissa återkommande mönster kopplat till ålder
är kanske inte så märkligt då barns olika möjligheter att röra sig i rummet
och fysiska och sociala förmågor inte enbart är kulturellt determinerat, utan
trots allt bygger på en snabb och omfattande biologisk utveckling.
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Barn och barndom kan därför knappast helt och hållet vara en kulturell konstruktion. Däremot är det uppenbart att den grupp vi vanligtvis benämner
som barn är heterogen grupp individer med olika förutsättningar, uppgifter,
behov och rörelsemönster och att en finare indelning av olika barn är nödvändig (jfr Scott 1999, Bird-David 2005:96f ). Utifrån generell biologisk
utveckling som även tar hänsyn till dess sociala betydelser bör kunna utgöra
en ändamålsenlig grund för en sådan uppdelning. De indelningar som brukar
användas i medicinsk och pedagogisk forskning är ofta alltför fokuserade på
den kognitiva utvecklingen och är inte direkt användbara för arkeologin; här
behövs en mer uttömmande indelning av barn som bättre motsvarar deras
skilda kroppsliga förhållanden och sociala situation. I det följande avsnittet
kommer jag att diskutera ett antal parametrar som kan vara intressanta för
en sådan indelning.

ºº

27

FREDRIK FAHLANDER

Fig. 4. Pojke i romersk legionärutrustning (1800t)
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“The biological characteristics of age are
culturally created and historically contingent,
to the same degree as those of sex.”
Roberta Gilchrist (2004:143)

Barnet som inte är ett
Det moderna västerländska barndomsbegreppet inrymmer allt ifrån ett spädbarn som inte klarar sig på egen hand till en 18-årig nästan fullvuxen individ
i samma kategori. Detta trots att det är stora skillnader i kroppslighet, sociala
förmågor, kunskaper och rättigheter/skyldigheter ( James, Jenks & Prout 1998).
Även om man i arkeologi, historia och antropologi med begreppet barn vanligtvis främst syftar till perioden före könsmognaden rör det sig trots allt om
en bred kategori individer vars förutsättningar sinsemellan ofta skiljer sig mer
än vad som förenar dem. Att försöka finna en generell ålder där barn övergår
till vuxna har visat sig problematisk. Puberteten brukar ofta anföras som en
lämplig skiljegräns mellan barn och unga vuxna, men tidpunkten för dess
inträffande varierar ganska mycket individuellt och mellan grupper.1 Under
historisk tid varierar exempelvis gränsen mot vuxenvärlden mellan 5-7 år
(Ariés 1960:329, Rogoff et al 1975:253) upp till 14-16 år (Heywood 2001:122,
Lagia 2007:293). Att variationen är stor är kanske inte så konstigt. Ålder är
ju inte alltid synonymt med kronologisk ålder, vi har även en biologisk ålder,
utseendemässigt har vi en fenotypisk (utseendemässig) ålder, och intellektuellt
kan vi diskutera mental ålder. Utöver dessa parametrar är det inte ovanligt att
man socialt sett också kan erhålla (achieve) en social ålder genom att klara
vissa uppgifter och moment. Det säger sig självt att dessa olika sätt att mäta
och bedöma ålder kan skilja sig ganska mycket i förhållande till varandra.
En vanlig uppfattning bland moderna barndomsforskare är att vad som
räknas som barn och vad som eventuellt omfattas av barndom är kulturellt
konstruerat och därmed motsätter sig en definition (Tudge 2008:xiv). Det
bör dock kanske, som tidigare nämnts, påpekas att dessa frågor inte är till
fullo relativa. Det finns trots allt vissa generella faktorer och egenskaper som
vanligtvis skiljer barn från vuxna; exempelvis storlek, beroendeförhållande,
finmotorisk förmåga, praktisk och social erfarenhet etc (jfr Cunningham
2006:13). Det handlar i grunden om en balansgång mellan det partikulära
och det generella (jfr Bluebond-Langer & Korbin 2007:245). Frågan om hur
långt vi är redo att generalisera har inget givet svar. Det som är intressant är
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att människor på olika sätt definierar varandra i kategorier och individer; hur
olika kategorier uppfattas och avgränsas, samt spelet mellan dem och dess
fysiska omgivning. Problemet ligger i att kunna identifiera hur distinktioner
och avgränsningar kring exempelvis kön och genus eller status och etnicitet
fungerar i varje given social kontext och hur barn förhåller sig till dessa i
skilda materiella och sociala sammanhang. Ett resultat av denna problematik
har lett till att allt färre idag söker definiera barn som en homogen kategori
(Montgomery 2008:3). Istället omformuleras problematiken i termer av
’åldersforskning’ eller ’generationsforskning’ där man fokuserar på steg i den
individuella livsbanan och diskuterar hur man i olika samhällen betonat övergångarna från ett stadie till ett annat (kroppsligt och/eller socialt). Utifrån ett
sådant perspektiv skulle man kunna formulera problemområdet ’barn’ som de
tidigaste stadierna i livscykeln (Gilchrist 2004).2
Att föra diskussionen utifrån ett relationellt perspektiv är naturligtvis mer
förutsättningslöst och hanterar variabiliteten i barndomsbegreppet bättre.
Man kan dock knappast komma ifrån att varje kategorisering eller urval
som görs alltid uppträder i kontrast mot något annat, som exempelvis yngre
mot äldre, eller man mot kvinna. Hur öppen man än vill hålla sina kategorier
kommer man ändå behöva göra distinktioner och sätta gränser. Arkeologiskt
sett hamnar vi ofta i ett cirkelresonemang eftersom tröskelvärden är svåra att
skilja från andra sociala distinktioner som exempelvis klass, kast, etnicitet,
status etc. Skall vi diskutera unga människors situation och hur de upplevde
sin värld är det dock ändå nödvändigt att försöka närma sig någon form av
arbetsdefinition. Ett sätt kan vara att lista några egenskaper kopplat till generell biologisk utveckling av kroppsliga egenskaper som oberoende av social
kontext bör vara betydelsefulla. Barn befinner sig ju så tydligt i en snabb
kroppslig och mental utveckling att ett korporealt perspektiv med betoning
på den kroppsliga utvecklingens sociala konsekvenser bör vara en fruktbar
ingång. Utifrån några sådana psyko-fysologiska stadier kan vi gå vidare och
diskutera dessa egenskapers betydelse för sociala roller och identiteter i en
given social och materiell kontext.
För att börja med det mest självklara kan vi konstatera att barn kroppsligt
sett är små, att de vanligtvis inte klarar sig fullt ut själva utan behöver någon
form av övervakning eller handledning. De har generellt sett lägre grad av
social och praktisk kunskap/erfarenhet och med begränsad talförmåga och
vokabulär kan de vara begränsade i kommunikativt hänseende. Men även en
sådan definition är problematiskt eftersom miljö och livsstil till viss del påverkar
barns utveckling. I jämförelse mellan jägar-samlare och västerländska barn
menar vissa att det går att uppmäta skillnader i utvecklingen av exempelvis
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finmotorik hos småbarn samt att identifiera olikheter i temperament och
gråtmönster hos spädbarn (Montgomery 2008:33). Den sociala och materiella kontexten är ofrånkomligen en viktig faktor som i kombination med
kroppsliga egenskaper och biologisk utveckling kan utgöra en meningsfull bas
för en arbetsdefinition av de unga. Ett exempel som bygger på just en sådan
kombination av barns skilda egenskaper i en specifik social kontext har lyfts
fram av Margareth Mead (1928b). I hennes arbete på Samoa stötte hon ofta
på begreppen ’lap-baby’, ’knee baby’ och ’yard child’. Dessa epitet definierar inte
direkt olika utvecklingsstadier, utan handlar snarare om attityd och behandling
av barn i olika åldrar. Det är ingen strikt indelning och gränserna mellan dem
flyter, men är ett exempel på hur underindelningar av barn kan te sig utifrån
deras kroppsliga och mentala utveckling i en viss miljö. I nästföljande stycke
kommer jag göra ett försök att utifrån Jean-Paul Sartres (1991) distinktion
mellan serie och grupp lägga grunden till en generell kategoriseringsmodell
som tillåter en heterogen syn på de små samtidigt som den undviker det
relativistiska gungflyet där alla gränser flyter.

Barn som seriekollektiv
Jean-Paul Sartres (1991) distinktion mellan serie och grupp är ett intressant
och underskattat försök att fånga undflyende och svårdefinierade kollektiv.
En grupp definieras enligt Sartre som en självmedvetet och ömsesidigt erkänt
kollektiv med ett medvetet syfte. Han exemplifierar med motståndsrörelsen i
Paris under 2:a världskriget. En serie är däremot till skillnad från gruppen en
mindre välorganiserad och mindre självmedvetet kollektiv vars medlemmar är
passivt förenade av de objekt som deras handlande är riktade mot. Individerna
i en serie är isolerade subjekt, men trots det inte ensamma, de agerar som
enskilda individer med ett tillfälligt gemensamt mål. Enligt Sartre är serier
uppbyggda av handlingar som är länkade till ’praktiskt-tröga’ objekt, t ex våra
institutioner, byggda omgivningar och materiella kultur, vars materialitet möjliggör eller förhindrar vissa handlingar. Likheterna med t ex Anthony Giddens
struktureringsteori och Pierre Bourdieus begrepp habitus är slående, men med
skillnaden att Sartre är mindre essentiell i fråga om sociala kategoriseringar
och lägger större vikt vid det materiellas sociala betydelser. En serie har inga
bestämda avgränsningar, egenskaper eller avsikter; den är amorf, ‘en enhet på
flykt’, konstituerad av individuella intentioner. Sartre själv använder seriebegreppet för att definiera klasstillvaro utan att låsa definitionen till ekonomiska
eller materiella förhållanden.Ett exempel på hur seriebegreppet kan användas
är i diskussionen kring de svårdefinierade koncepten ’kvinna’ och ’genus’.
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Marion Young har tagit fasta på Sartres teori och diskuterat möjligheten att se
dessa grupper som seriella kollektiv istället för sociala kategorier (2000:216-54).
Många har pekat på att problemen med att se kvinnor överlag som tillhörande
en grupp eller kategori (Butler 1990, 1993). Exempelvis har kvinnor från
tredje världen kritiserat den (västerländska) bilden av kvinna och kvinnlighet
och påvisat hur annorlunda den kan vara i olika sociala kontexter (Wilkie
2003). Med dessa invändningar i åtanke är det svårt att vidhålla att kvinnor
(eller män) är fasta homogena kategorier med universellt innehåll. Att se
genus som en gemensam identitet är lika problematiskt då man knappast kan
särskilja genus från andra individuella egenskaper såsom hudfärg, religion,
sexuell läggning etc (Young 2000:228). Inte heller faller det sig enklare att
teoretisera genus relationellt i termer av mångfald, det är knappast så enkelt
att genusidentitet och genusattribut förändras på något förutsägbart sätt med
ras, klass, religion etc. Att helt förkasta försöken till att finna en gemensam
nämnare är dock knappast önskvärt; om kvinnor inte utgör en grupp är det
ju svårt att peka på ett systematiskt förtryck eller ojämlikhet. Young menar
att en gemensam länk mellan kvinnor är att de har liknande kopplingar till
objekt och handlingar vilket gör dem till ett seriekollektiv i Sartres mening.
Detta kan åskådliggöras med Sartres eget huvudexempel på en serie: busskön.
En typisk busskö kan bestå av en samling människor som väntar på bussen:
de är av olika ålder, kön och social klass och har inte mycket mer gemensamt än
att de väntar på bussen för att ta sig till skilda destinationer. Serien definieras
med andra ord från de rutinartade handlingar som individer utför, medvetet,
omedvetet eller av tvång. Kvinnor som ett seriekollektiv kan definieras av de
praktiker som de i en patriarkal ordning ofrånkomligen hamnar i eller tvingas
utföra. Det vore exempelvis inte ovanligt att i vårt samhälle finna kvinnor i
busskön medan deras respektive män disponerar familjebilen. Att se genus som
serialitet innebär att upplevelsen av genusidentitet frikopplas från analysen.
Det innebär dock inte att den subjektiva dimensionen utesluts, den ligger
fortfarande till grund för de individuella subjektens handlingar (vilket är en
viktig grund för serien).
På liknande sätt kan vi även försöka definiera barn i skilda stadier i livscykeln som olika seriekollektiv beroende på hur fysiska och sociala egenskaper
varierar. En sådan serie kan generellt utgå från beroende av vuxna, lärandeprocesser, praktisk och kulturell kunskap, tillgång till språkliga subtiliteter
mm. En intressant dimension kan även vara att se till individuella kroppars
fenotypiska aspekter för att finna möjliga grunder till olika sociala kategorier
(Fahlander 2006). Barn kan vara svåra att skilja ut som kategori enbart genom
dess handlingar, men kroppsligt skiljer de sig dock från vuxna på många sätt.
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Barn som serie skulle t ex kunna utgå från typiska stadier i mental och kroppslig utveckling i förhållande till en generell vuxen normalitet. Kroppens egna
materialitet är ju högst relevant i förhållande till social demografi på många
plan (subjektivering, identitet eller serieparametrar). Att spalta upp diverse
egenskaper hos barn kan te sig väldigt olika, men en grov modell kan vara
att utgå från huvudsakligen biologisk (kroppslig), mental och social utveckling.

Biologi, psykologi och kroppslighet
Som tidigare redan nämnts är de kroppsliga aspekterna intimt sammankopplade med den sociala åldern: bland annat kan trösklar i utvecklingen vara när
barnet slutar ammas, när det kan gå, vid första tandsprickningen, när det klarar
sig utan passning, när det uppnått könsmognad eller förmågan att klara vissa
uppgifter på egen hand. Vi kan nog utgå från att kronologisk ålder sällan har
avgörande betydelse i småskaliga samhällen utan att vissa gränser istället baseras
på en kombination av psykologiska, kroppsliga och sociala färdigheter. Vissa
perioder i barns utveckling kan sägas vara ’bio-automatiska’, det vill säga att
de inträffar för de allra flesta inom ett givet tidsspann (t ex de får tänder eller
blir könsmogna), medan andra är mer eller mindre initierade av den sociala
diskursen (t ex giftermål). När det gäller barn är det kanske det kroppsliga som
är direkt anslående, man skulle kunna diskutera detta som korporeal ålder vilket
omfattar kroppsbyggnad, längd, rörelseförmåga, grad av finmotoriska förmågor,
kroppslig styrka, fallenheter och förmåga för vissa aktiviteter (springa, hoppa,
uthållighet, nå saker, komma igenom trånga passager etc), sexuell mognad och
kanske även ’utseende’ (kulturspecifika estetiskt positiva eller negativa drag)
samt till viss del vilken ålder/mognad en individ ger intryck av att vara. Bland
alla tänkbara klassificerbara egenskaper ryms även sådant som inte är synligt
på kroppens utsida som exempelvis olika handikapp, färgblindhet, astma etc.
Vissa av dessa aspekter behöver inte nödvändigtvis ses som ’brister’ men kan
lika gärna framhävas som något positivt. Sammantaget bör det vara fullt
möjligt att identifiera ett antal parametrar i barns kroppsliga utveckling som
kan ligga till grund för en mer differentierad indelning i olika seriekollektiv.
Det är naturligtvis svårt att i praktiken skilja ut en mental eller psykologisk
utveckling från den kroppsliga, dessa samverkar ju i hög grad, men på ett
metodologiskt plan är det rimligt att diskutera mental ålder. I generell mening
handlar det om individuella egenskaper som IQ och EQ, men kanske i högre
grad förmågan att förstå och samverka i det sociala livet, språklig färdighet
samt fallenhet för problemlösning. En av de tidigaste trösklarna med betydelse
för den psykologiska utvecklingen är spegelstadiet som brukar infinna sig vid
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ca 6-8 månaders ålder där barnet börjar bli medveten om sin egen kroppslighet och att den utgör en egen enhet skild från modern (Lacan 1977). Freuds
(1962) fem faser (den orala, anala, falliska/oidipala, latenta samt genitala) kan
kanske också vara användbara för att diskutera ett barns psykiska utveckling,
men dessa eventuella sociala konsekvenser är emellertid svårfångade. Dessutom
kan man diskutera huruvida de verkligen är representativa för alla olika typer
av samhällsformer utöver den västerländska borgerliga miljön som Freud
utgick ifrån. En i högsta grad påtaglig tröskel i alla barns mentala utveckling
är emellertid det som kallas ‘theory of mind’. Med detta begrepp syftar man
på förmågan att skilja på verkliga omständigheter och hur andra människor
kan reagera på illusioner, det vill säga, att förstå att andra kan ha en annorlunda uppfattning om sakernas tillstånd än den egna. Vanligtvis brukar den
förmågan framträda hos barn runt fyra år, men antydan till ett sådant tänk
finns ibland så tidigt som två års ålder (Cox 1991: 177ff, Laughter et al 2002).
Ett belysande exempel är det sk Sally-Ann testet som går ut på att ett barn
förevisas två dockor, Sally och Ann. Medan alla tre är närvarande göms en
påse godis under en kudde. Därefter får Sally lämna rummet och Ann flyttar
godispåsen till sin egen ficka. Barnet får nu frågan var Sally tror att godiset
finns när hon kommer tillbaka till rummet. Barn under 4 år svarar oftast ‘i
Anns ficka’ medan äldre barn generellt svarar ‘under kudden’ – ofta med ett
konspiratoriskt leende och tillägget ‘men där är dom ju inte’ (Cox 1991:167ff ).
Generellt sett brukar barn under tre år ha problem att dölja sina känslor
och hålla masken, exempelvis vid besvikelse över en oönskad present, något
de flesta lär sig att i någon grad bemästra runt sex års ålder. Detta är kopplat
till förmågan att avläsa andras känslor vilket normalt sett går att iaktta vid
två års ålder. Att förstå att andra kan känna en sak men uppvisar en annan
känsla brukar dock barn bemästra först vid 6-7 års ålder (Cox 1991:187,
191). Den språkliga utvecklingen är kanske den viktigaste färdigheten i ett
socialt perspektiv vilken tar riktig fart vid ca 18-36 månader och kulminerar
vid sex-sju års ålder då barnet normalt sett ofta har förvärvat grunderna i
språklig förståelse och grammatisk kunskap (Brown 1973). Det är möjligt
att den talade diskursen övervärderats till nackdel för den rent imitativa och
praktiska lärandet, men det är ändå uppenbart att den språkliga förmågan är
central för både den inre psykologiska utvecklingen såväl som för att relatera
till andra och världen i allmänhet (Russ 2004).
Det psykologiska och kroppsliga är intimt sammankopplade till vad man
kan kalla social ålder. Med detta åsyftas mognadsgrad och förmåga att delta i
det sociala samspelet och interagera med vuxenvärlden. Språk och självmedvetenhet och ’theory of mind’ är givna aspekter även om många barn med
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handikapp på något av dessa områden kan kompensera på olika sätt. Många
områden i det sociala livet kräver dock att man tillgodogjort sig och utvecklat
praktiska och taktila kunskaper, en viss grad av ‘självgående’ och tillförlitlighet.
Kulturell kunskap kring seder och bruk, trosföreställningar, samt rättigheter
och skyldigheter, är ofta viktigt för att finna sig till rätta i sin primära sociala
kontext. När ett barn räknas som vuxen varierar från samhälle till samhälle och
likadant förhåller det sig med förväntningarna som ställs på dem angående
arbete och övriga förmågor. Om inte annat är ju ofta utvecklingen i de tidiga
åren intimt kopplat till den sociala miljön och de möjligheter och förväntningar denna medför. Det är därför en smula vanskligt att på ett generellt
plan sammanställa ett antal egenskaper hos barn och försöka fastställa någon
allmängiltig social betydelse för dessa. Vi kan knappast förvänta oss några
naturliga eller logiska trösklar i livscykeln som skiljer en grupp barn från
andra, men i tabellen nedan är ett försök till sammanställning över attribut
som kan användas i en seriell indelning av individer i början av livscykeln.
Biologiskt:
Storlek
Rörelseförmåga
Finmotorik
Styrka
Könsmogenhet
Fallenheter
Utseende

Mentalt:
Spegelstadiet
Verbalitet
‘Theory of mind’
Kunskaper
IQ/EQ
Dispositioner

Socialt:
Sociala trösklar
Praktisk, taktil kunskap
Kulturell kunskap
Fortplantningsförmåga
Grad av ‘självgående’
Tillförlitlighet
Utseende

Tabell 7. Exempel på attribut som kan användas för seriell kategorisering av olika barn.

Dessa kroppsliga, mentala och social aspekter av barns generella utveckling
skulle kunna användas som grund för att skapa ett antal undergrupper (serier)
av barn. De listade egenskaperna är dock inte givna eller infaller under en
given ålder för alla individer. Finessen med seriekollektiv är dock att gränserna
inte behöver vara fasta utan beror på de individuella relationerna mellan olika
egenskaper. Kanske det kan vara behjälpligt att likna förhållandet mellan de
olika parametrarna som fibrer i en tråd. En tråd är ju uppbyggd av fibrer av
olika längd som går omlott med varandra och även om ingen av den löper
genom hela tråden bildas ändå ett sammanhang som vid vissa punkter tjocknar
eller avsmalnar beroende på de olika fibrernas längd. Det är sådana ”förtjockningar” där många element sammanstrålar eller punkter där flera fibrer slutar
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och börjar vi kan diskutera som seriefenomen. Ett sätt att grafisk representera
några av de olika parametrarna till ålder är att se dem som individuella ’fibrer’
med olika utsträckning i tid (se tabell 8). På det viset är det även uppenbart hur
svårt det är att fastställa allmängiltiga kronologiska trösklar och brytpunkter.

- - - ------------------------------------------------------------ - - -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------- - ----------------------------------------------- - - - ------- - - - - -

Agency
Spegelstadiet
Begränsad empati
Samverkan med andra
Theory of mind
Avvänjning

- - - ------------------------------------------------------------------------ - - - ---------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------- - - ------------------------------- - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - -

Tänder
Tillräknelig, arbetsför
Omvårdnadsbehov
Verbal kommunikation
Social kompetens
Mobilitet
Litenhet

0

12 Ålder (år)

2

4

6

8

10

Tabell 8. Några parametrar och dess ungefärliga utsträckning över åldersspannet 0-12
år. Var för sig kan de ses som ’fibrer’ vilka tillsammans utgör den ’tråd’ som utgör vad vi
vanligtvis syftar till med kategorin ’barn’.

På nästa sida har jag gjort ett försök att sätta samman fyra olika undergrupper
baserade på kluster av egenskaper som i socialt hänseende kan tänkas vara
betydelsefullt (tabell 9). Det är naturligtvis ett tentativt förslag; vi kan inte
annat än att förutsätta att enskilda parametrar kan påverkas åt ena eller andra
hållet beroende på barns varierande sociala och materiella miljö. Flera av de
ingående parametrarna överskrider en eller flera av de fyra grupperingarna
och istället för att se serierna som checklistor bör de snarare i varje enskilt fall
användas polytetiskt där flera, men inte alla, parametrar måste vara uppfyllda
för att ändå ingå i en viss serie. I tabellen har jag endast placerat de fyra olika
serierna i relation till varandra. Det är naturligtvis frestande att koppla dessa
serier till ungefärliga kronologiska åldersspann - inte minst eftersom osteologiska undersökningar av begravda individer ofta redovisas i ålder. Dock skulle
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ju poängen med att utgå från kroppslighet och dess sociala implikationer lätt
tappas bort och vi är tillbaka i ytterligare en kronologisk uppdelning av barn.
Genom att istället diskutera egenskaperna mer förbehållslöst har vi kanske
lättare att närma oss samhällsstrukturer och tänkande som är olikt vårt eget
och som kanske inte är baserat på kronologisk tid.
Serie I.
Låg kommunikationsgrad

Serie III.
Ökad grad av kommunikativ (språk)

Liten mobilitet
Liten grad av ’agency’
Lågt självmedvetande

Ökad mobilitet
Theory of mind
Större kroppsstyrka
Utvecklad social kompetens och kunskaper

Serie II.
Kommunikativ (talar och förstår)
Högre grad av samverkan (lek) med andra
Fortfarande begränsad mobilitet
Begränsad social kompetens och empati

Serie IV.
Fullt kommunikativ
Grundläggande social kompetens och
kunskap om världen
Full mobilitet

Behov av hjälp och vägledning (avvänjd)
Kan utföra enkla uppgifter

och kunskap)
Generellt tillräknelig och ‘arbetsför’

Tabell 9. Exempel på fyra serier baserade på generell mental, kroppslig och social
utveckling.

Ett exempel på en kulturell (emisk) indelning av barn som bygger på en
liknande flytande kombination av egenskaper är de tidigare nämnda begreppen ’lap-baby’, ’knee baby’ och ’yard child’ som i Mead stötte på i Samoa. En
lap-baby skulle i ålder ungefärligen sammanfalla med serie I, en ’knee baby’
motsvarar ungefär serie II och en yard-child är jämförbar med serie III. Det
kan dock knappast nog poängteras vikten av att skilja meningsfulla kategorier
för en speciell tid och plats från dessa analytiska framtagna grupper. Dessa
serier är till stor del kontextlösa och bygger framförallt på barnens korporeala
utveckling och några parametrar behöver sannolikt förskjutas efter varje given
plats sociala och materiella förutsättningar. En ytterligare parameter utöver
de kroppsliga och psykologiska egenskaperna hos barn kan exempelvis även
vara vad de sysselsätter sig med och hur de rör sig i rummet samt mer ’fasta’
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attribut som kön/genus status, släktskap mm. Det finns ofta en regelbundenhet
i individers rörelsemönster som de delar med andra med liknande kroppslighet
och social position. På det viset kan vi även diskutera överskridande seriella
situationer och knutpunkter i rummet (Fahlander 2003:36f ).
Sammanfattningsvis menar jag att den vida kategorin barn tjänar på att
spaltas upp i mer detaljerade underkategorier (serier) som bygger på kroppsliga och sociala parametrar kopplat till biologisk utveckling. Jag har i detta
exempel främst fokuserat på de yngre barnen, det vi i vardagligt tal brukar
kalla barndomsåren, men naturligtvis omfattar samma korporeala serieindelning även äldre individer under hela livsbanan. Det finns ingen given övre
gräns när barn övergår till vuxna. Snarare kan man kanske tala om en relativt
lång fas där de snabba förändringarna vi ser hos de små med tiden planar ut.
Fysiskt räknar man normal med att kroppen växt färdigt i de sena tonåren,
men den slutar ju inte att förändras efter det. Exakt vilken nivå man bör lägga
sig på är knappast meningsfullt att postulera, det beror på både materialet och
frågeställningarna. Mest konsekvent arkeologiskt sett är kanske att försöka
finna de trösklar och kategorier som materialet antyder och paradoxalt nog
helst bortse från kronologisk ålder i analysens inledande skede. Som vanligt
i arkeologi kommer det tillgängliga materialets informationsbäring avgöra
vilken nivå som är möjlig att lägga sig på, men det tycks oundvikligt att inte
sträva mot ett detaljerad och differentierat perspektiv än att stanna vid enkla
generella postulat.
Avslutningsvis får vi inte glömma undantagen, de som inte passar in i ’det
normala’ och som av olika skäl kan tänkas bli tillskrivna speciella eller överskridande egenskaper. Det är lätt att bara se till normalkurvor och genomsnittsvärden i barns utveckling och glömma att det handlar om individer
med viss variation. Det är rimligt att tänka sig att man även i förhistorien har
skiljt ut fysiskt ’annorlunda’ barn, exempelvis individer med ’missbildningar’
eller andra ’anmärkningsvärda’ fenotypiska egenskaper (t ex sen utveckling
av tänder). Tvillingar är exempelvis en kategori som ofta tillskrivs speciella
egenskaper och likaså albinos eller barn som föds med tvetydigt fenotypiskt
kön (Wileman 2005:18, Cimpric 2010:28ff, Myrdal 1994:18f ). I många
sammanhang (inklusive vår egen kultur) är det utseendemässigt atypiska ofta
ett trauma och problem för både barn och förälder, men flera exempel från
historia och antropologi har visat att det inte behöver vara på det viset (Kisanji
1995, Metzler 2006). I vissa områden av afrika dödas tvillingar vid födseln på
grund av att de antas vara häxor medan de i andra områden är heliga och har
närmast gudalik status (Cimpric 2010:29). Naturligtvis behöver det ju inte
alltid ligga något kroppsligt bakom ett särskiljande av speciella individer. Brain
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(1970:163) har exempelvis diskuterat fenomenet barnhäxor i Kamerun vilka
är helt vanliga barn som av diffusa skäl anses besitta extraordinära krafter. De
tros kunna byta form till exempelvis en apa och förorsaka både sjukdom och
död. Philip de Boeck (2005) har diskuterat ett liknande fenomen i Kongo
där vissa småflickor anses kunna förvandla sig till undersköna kvinnor som
förför deras egen fader och släktingar i syfte att stjäla deras penis, göra dem
impotenta eller liknande (2005:194). de Boeck menar att föreställningen kan
vara grundat i under inverkan av kristna evangelister, sociala missförhållanden och ökad dödlighet i exempelvis AIDS. Det är dock säkert så att man
under vissa tider och platser behandlat vissa individer annorlunda, kroppsligt
’avvikande’ eller ej. Det borde vara fullt möjligt att utifrån en kombination av
vissa serieparametrar att även identifiera dessa enskilda eller mindre grupper
av barn som sticker ut från de andra.

ºº
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Fig. 5. Åtta tusen år gamla fotspår efter en 4-5 åring i sällskap med en 10-11 åring.
Bell 2007: plate 40, cd12. Foto: E. Sacre 5IF(PMEDMJGGQSPKFDU).
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As we study children and childhoods,
we need to confront the messiness
and untidiness of social reality,
not reduce it.
Heather Montgomery (2008:49)

Spåren av de små
Efter att resonerat kring våra föreställningar om barn och diskuterat hur de
små kan kategoriseras i serier efter förmågor och kroppslighet är det hög tid
att återkomma till frågan hur vi kan applicera ett sådant perspektiv på konkreta arkeologiska material. Det är knappast möjligt att i en kort text täcka
alla de skilda ingångarna som finns för att belysa barn och samhälle i det
arkeologiska materialet. Olika material har olika förutsättningar, möjligheter
och problem och vissa är mer beforskade än andra. Det finns dock en poäng
med att diskutera några fält där barns avtryck direkt eller indirekt går att lyfta
fram, och vars sociala konsekvenser går att föra vidare i en fördjupad analys.
Vi vet ju redan att barnen fanns där, det behöver vi knappast föra i bevis.
Det intressanta är snarare att ta reda på mer om deras roller i sina respektive
samhällen. Hur såg deras liv ut, vad sysselsatte de sig med och hur förhöll sig
deras världar till de vuxnas? Jag tänker här kort belysa några fält som exempel
på hur man kan arbeta arkeologiskt med åldersrelaterade frågor. Till att börja
med tar jag upp generella materiella aspekter av barns världar, det vill säga
de artefakter och andra spår som kan kopplas till barn. Därefter diskuterar
jag några problem och möjligheter med gravarkeologiska analyser och det
osteologiska materialet. Ett komplext och i mindre grad utforskat område är
även barnens spår i boplatsmaterial och rumsliga relationer. Avslutningsvis
kommer jag även att kort resonera kring text och bild som källa till barns liv
och leverne.

Materialiteter: miniatyrer, leksaker och annat
Ett numera klassiskt exempel på indirekta spår av barn i arkeologiska material
är Hammond och Hammonds (1981) artikel, Child’s play. a distorting factor in
archaeological distribution, om barns lek som kulturell formationsprocess (jfr
Knutsson 1986). Tankegången är intressant, även om den framställer barn
som främst störande faktor är det ett exempel på möjliga indirekta effekter
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av barns närvaro. Att barn i högre grad än andra människor och djur skulle
ligga bakom en del av entropin i det arkeologiska materialet är dock knappast speciellt troligt och är, om inte annat, en högst generaliserande tanke
som är svår att leda vidare (jfr Baxter 2006b:78). När det gäller materiell
kultur i allmänhet brukar barns materialiteter ofta skiljas ut från vuxnas på
grund av artefakternas mindre storlek och/eller att de är av sämre kvalité
(Baxter 2005:53). Ett exempel som har lyfts fram av flera forskare rör spåren
av lärlingskap, exempelvis i flintslagning där spridningen av restprodukter
av olika kvalitet kan användas för att diskutera hur tekniken lärts ut av en
erfaren vuxen till en yngre lärling (Finlay 1997, Högberg 2008, Grimm
2000). Andra exempel rör keramiktillverkning. Det finns bland annat flera
exempel på gropkeramiska kärl där baksidan av groparna fortfarande bär spår
av fingeravtryck från framförallt unga individer ( Jägerbrand et al 2006:17,
jfr Wileman 2005:60). Här är det svårt att värja sig från bilden som genast
dyker upp där barn ingått i processen med en enkel uppgift att skapa dekoren
på keramiken. Vad detta sedan innebär för stilistiska och estetiska analyser av
keramikdekor är en annan fråga.

Fig 6. TV: Exempel på fingeravtryck av en ung individ på Gotländsk gropkeramik
(Jägerbrand et al 2006) samt TH: Skafthålsyxa och miniatyrer från Whitchurch, England (Whaddington 2007:204).

De kanske vanligaste typerna av artefakter som brukar associeras till barn är
vanligtvis olika miniatyrföremål och/eller ’leksaker’ (fig 6). Miniatyrer återfinns
i ett flertal kontexter från de flesta tidsperioder och platser. Anglosaxiska
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barngravar innehåller exempelvis ofta miniatyrvarianter av vapen och andra
redskap (Stoodley 2000, Crawford 2000:174), och i bronsåldersgravfälten i
Branc är barnen gravlagda tillsammans med ’miniatyrserviser’ av vardagliga
föremål (Shennan 1975:282). Meskell (1999:172) har föreslagit att barns
gravgåvor kan ses som ett mikrokosmos av de vuxnas värld. Detta kan både
tolkas som att de tränas för vuxenlivet eller att det handlar om att symbolisera
det liv som de var predestinerade att leva. Det låter ju förvillande likt vårt
eget samhälle där i stort sett det mesta från vuxenvärlden transformeras till
miniversioner för barnen att leka och öva med (jfr Nelson & Nilsson 2002:32).
Att mindre arbetsredskap anpassats åt arbetande barn eller att större delen
av redskapen vi gräver fram både är köns- och åldersneutrala diskuteras sällan.
Det är dock tveksamt att utgå från att saker är gjorda av barn eller till för
barn endast på grund av att de skulle vara av lägre kvalité och eller mindre
storlek. I några fall verkar det troligtvis vara på det viset (Smith 2006:68, jfr
Sofaer Derevenski 2000b:6), men det är också uppenbart att miniatyrer även
ingått i de vuxnas materiella kultur (Back-Danielsson 2007:171ff ). Park
nämner exempelvis ett par etnografiska exempel där ‘shamaner’ använder sig
av miniatyrföremål i rituella sammanhang och hur man låter tillverka enkla
miniatyrer av en vuxen individs tillhörigheter för att lägga i graven som representanter för de föremål man valt att behålla i cirkulation (Park 2006:57).
Det går dock lika bra att vända på problematiken. Brookshaw argumenterar
exempelvis att många objekt som klassats som rituella av antikvarierna på
museerna snarare kan ha att göra med barns materiella kultur. Ett exempel
rör två vikingatida miniatyrmalstenar som först ansågs vara rituella eftersom
de inte kunnat användas till praktiskt arbete, men vilka senare omtolkats att
istället vara miniatyrredskap för barn (2009:369). På sätt och vis är kanske
problemställningen felformulerad eftersom det ofta är svårt att tillfredställande separera rituella praktiker från det vardagliga. Richard Bradley (2005)
har exempelvis visat på hur det rituella och det vardagliga inte alls kan ses
som motsatta företeelser. Han pekar på ett flertal förhistoriska kontexter där
de delar rumslighet även om de i vardaglig praktik sannolikt uppfattades
som olika typer av handlingar. Kontexten är med andra ord central för att
argumentera för den ena eller andra tolkningen, men det finns även fall som
kombinerar de bägge synsätten. Det är exempelvis inte ovanligt att barn under
rituella former offrar en leksak under övergången till en ny roll i samhället.
Fenomenet är känt i såväl afrikansk antropologi som i det klassiska Grekland
(Scott 2010:83). Ett samtida exempel är de så kallade nappträden som finns
på ett antal platser i framförallt norra Europa där barn anmodas att hänga
upp sin avlagda napp i en slags modern rit de passage.
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Den andra huvudkategorin av materialiteter som brukar kopplas till barn är
givetvis leksaker. De är utan tvekan den mest uppmärksammade typen av
artefakt av både arkeologer och i media. Det är kanske inte så konstigt eftersom vi ofta lägger ett emotionellt värde i relationen mellan barnet och dess
favoritleksak, vilket skapar en direkt länk mellan förhistorien och oss själva.
Ett aktuellt exempel är en bearbetad kalkklump som nyligen framkom vid
utgrävningen av ett treårigt barns grav i närheten av Stonehenge. Kalkklumpen
som egentligen återfanns ovanför graven har tolkats som en leksaksigelkott
(eller gris) tillhörande den döda (Owens 2008). Hade den grävts fram några
meter längre bort hade nog tolkningen stannat vid rituell zoomorf figurin.
Ett annat exempel som slåss om titeln ’världens äldsta leksak’ är ett 4 000 år
gammalt ’dockhuvud’ av sten med inristade mänskliga drag och lockigt hår
från ön Pantelleria i Medelhavet. Att arkeologerna tolkade fyndet som en
flickas(sic!) leksak snarare än ett rituellt föremål kommer av att den upptäcktes
i ruinerna av ett bostadshus och låg bland miniatyrkärl och grytor vilka också
tolkats som leksaker (Aire 2004).3 I dessa bägge fall, liksom flertalet andra
liknande fynd av ’leksaker’, framhävs ofta den sentimentala dimensionen och
man diskuterar mer sällan vad dessa typer av fynd egentligen representerar
och vad de kan säga om samhället i stort.
Oavsett problematiken att särskilja leksaker från andra artefakter är de för
den skull inte kuriosaföremål av endast emotionellt intresse. Även leksaker
är liksom andra ting del av det sociala och kan därför innehålla intressant
social information. Sharon Scott (2010: xvii) som studerat moderna leksakers
historia menar exempelvis att “Toys are the building blocks of society. The
study of a nation’s toys reveals the hopes, goals, values, and priorities of its
people.” Hon menar att det råder ett komplext samband mellan kultur och
samhälle där leksaker är en viktig kugge som i vissa perioder kan påverka,
reflektera eller samverka med samhället i stort. Något direkt samband lär vi
dock bara kunna spåra i undantagsfall. När Bröderna Wright genomförde
sin första flygning blev leksaksplan populära i stora delar av världen och
T-fordens popularitet återspeglades även av en boom i försäljningen av leksaksbilar (se även Brembeck 2001:51). I andra fall är det dock svårare att se
några direkta kopplingar mellan den sociala verkligheten och barns leksaker
- muterade sköldpaddor har exempelvis aldrig existerat. En av tvåtusentalets
kanske mest vittomfattande händelser den 11e september har heller inte
lämnat något större avtryck i leksakstillverkningen. Indirekt kanske det skulle
gå att i efterhand fastställa en ökad produktion av krigsrelaterade leksaker
med ökentema, men en sådan traumatiserande händelse tenderar att ta sig
betydligt snårigare uttryck. Ett exempel är hur western-relaterade leksaker
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ökade i popularitet under 1960-talet i USA. Populariteten av revolvrar och
cowboyhattar hos barn är ju i sig en anakronistisk företeelse som kanske mest
avspeglar westernfilmens renässans under perioden. Men samtidigt är sannolikt heller inte dessa filmers popularitet under denna tid helt slumpartad.
Återblickarna till nationens födelse och en hårdför moralisk kamp mellan
gott och ont skulle kunna kopplas samman med de pågående krigen i Korea
och Vietnam. Att leka vilda västern kan ses som ett ’tillåtet’ sätt att leka våld
i det kalla krigets skugga.
Även om moderna kulturstudier över leksakers eventuella symbolik och
relation till olika samtidsfenomen är intressanta bör man trots allt vara försiktigt med att överföra ett liknande resonemang till förhistoriska förhållanden.
Vår tids leksaksindustri är ett barn av industrialismen och en kapitalistisk
ideologi som knappast är relevant i förhistorisk tid (jfr Nelson & Nilsson
2002:150). Något de antropologiska studierna antyder är ju dessutom att barns
verksamheter består av så mycket annat utöver lek. Vi kan säkerligen vinna
på att försöka utöka våra perspektiv och även söka efter andra spår av barns
verksamheter. Kanske barns materiella avtryck oftare består i andra saker än
leksaker och miniatyrredskap? Det borde ju finnas en mångfald av diverse
materiella spår av uppfostran, socialisering, tillsyn och säkerhetsrutiner: Ett
exempel är bärvaggor, lindbräden (eng. swaddleboard) eller bärkorgar för små
barn som ofta används av icke bofasta grupper (Chisholm 1978, Ma & Ma
2002). Säkerligen finns det andra materialiteter med primärt syfte att styra
barns rörelse i rummet eller som på andra sätt är anpassade till deras närvaro
i hyddan eller långhuset. Hur har man löst ’problemet’ att hindra små barn
från att drunkna, bli attackerade av vilda och domesticerade djur eller från att
bränna sig på härden? Det förefaller som att forskningen kring barns materiella världar har stor potential utöver att utrycka något om deras livsvärldar
men även om deras samhällen i större drag. Några frågeställningar som kan
visa sig fruktsamma är exempelvis att i högre grad diskutera vilka typer av
artefakter handlar det om. Rör det sig om små imitationer inspirerade av
vuxen materiell kultur? Handlar det om avbildningar av djur eller människor?
Föreställer representationerna barn eller vuxna? Är de i huvudsak pedagogiska
eller syftar de till att hålla barnet sysselsatt? Kan vissa materialiteter ge indikation på en viss ålderskategori eller uttrycka kön-genus associationer? I sådant
fall, finns några typer eller kategorier av materialiteter som är överskridande
medan andra är endast förbehållet en viss grupp? Dessa och många andra
variabler kan, om materialet tillåter, utveckla diskussionen kring barn och
deras materiella världar.
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Boplatsmaterial & rumslighet
Ett intressant men relativt lite beforskat fält är barns rumsliga ’verksamhetsradie’
och vilka ytor de normalt uppehåller sig i. Hur rör sig olika barn i boplatsens
närområde och på vilka sätt skiljer det sig från de vuxnas rumslighet? Vi tenderar
att i vårt dagliga liv att röra oss ganska regelbundet efter vissa invanda rutiner
beroende på de olika roller och intressen vi har som individer (Hägerstrand
1985). Sällan rör det sig om helt individuella val utan vi tenderar att bilda
serier med andra individer som i Sartres exempel med pendeltrafikanterna.
Att sammanställa tid-rum diagram och tillträdes/access-diagram kan därför
vara informativa och bidra med ytterligare information om hur vissa kategorier av människor rör sig i rummet (fig 7). Utöver vanliga översiktsplaner
involverar accessanalyser en schematisk representation av hur exempelvis
rörelse kan styras och hur synlighet begränsas, samt identifiering av privata
och offentliga sfärer (se t ex: Söderberg 2005:205ff ). Tidrum-diagrammen i
sin tur kan illustrera vilka rum olika individer och grupper normalt rör sig i
och de punkter i rumtiden där de sammanstrålar med andra.

Fig 7. Exempel på ett tid-rum diagram (t.v.) över en kvinnas rörelse i rummet under en
vanlig dag (Rose 1993:21), samt (t.h) ett exempel på en tillträdesanalys av ett biskopspalats från 1400t (från Richardson 2003:379).
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Trots att tillträdes- och tidrumdiagram i de flesta fall tenderar att bli väl
schematiska bidrar de kanske mest med ett sätt att tänka om rörelse i rummet
som normalt sett sällan uppmärksammas i arkeologi. Det handlar med andra
ord mer om perspektiv än om metod. Det är exempelvis lätt att föreställa sig
att vuxnas rutter och rörelsemönster beror mer på praktiska hänsyn kopplat
till den dagliga verksamheten, medan barns rumslighet kanske till och med
undviker de vuxnas rutter och arbetsytor (jfr Baxter 2006b:80). Barn har ju i
många fall speciella och eller hemliga platser laddade med mening vid sidan
om de vuxnas värld (Baxter 2005:71, 2006b:81, Wilkie 2000:110, Keith
2006:35). Arkeologin har identifierat sådana platser från historisk tid (Park
2006:56) och det vore onekligen intressant om det även låtar sig göras i
förhistoriska kontexter. Kanske finns det speciella ytor, rum, inhägnade eller
en del av ett hus eller hydda som var i första hand var avsedd för vissa barn?
Rumslighet är ett område som sannolikt skulle tjäna på att utvecklas mer i
både praktik och teori.
Traditionellt sett brukar barn generellt sammankopplas med den kvinnliga sfären och hemmet (Lillehammer 2000:17), men det finns naturligtvis
en variation här beroende på grad av självständighet, fysiska förmågor och
mobilitet etc. Någon specifik mall går ju knappast att skissera eftersom rörelsemönster generellt sett beror av ett flertal faktorer från det rent kulturella
till den naturliga och sociala miljön. Baxter (2005:70) har dock utifrån ett
par antropologiska studier sammanställt en generell mall som består av fyra
zoner i vilka barn normalt rör sig hos bofasta grupper (jfr Werner 2002:367, jfr
Keith 2006:35). De allra minsta barnen lämnar sällan den primära bostaden,
vilket utgör den innersta zonen. Äldre barn rör sig även i nästa zon, hemmets
omedelbara omgivning. Utanför denna zon finns ett område som vissa barn
vistas i regelbundet utan att behöva be föräldrarna om tillåtelse och utanför
dessa tre zoner finns även ytterligare rum som endast bevistas sporadiskt och
inte alltid med föräldrarnas tillåtelse eller vetskap. Hur stora dessa områden
är fysiskt varierar naturligtvis efter både topografi och biotop samt barnens
allmänna rörlighet och sociala egenskaper. Kanske borde även en ytterligare
zon läggas till de andra när barn följer med vuxna på exempelvis arbete.
Vid sidan om dessa generella iakttagelser om barns rörelsemönster är det
magert med ansatser att finna rumsliga spår av barn i förhistoriska kontexter. Under vissa exceptionella förutsättningar består dock spåren av de små
av just fotspår. Enstaka avtryck finns från flera olika perioder i förhistorien,
men ett nyligen utgrävt mesolitiskt våtlandsområde i södra Wales är speciellt
intressant eftersom man kan spåra upp till 21 unika individer i deras dagliga
verksamhet. Intressant kommer de flesta av unga människor (åtta av dem är
47

FREDRIK FAHLANDER

under 10 år och ytterligare sju under 14 år). Bland annat återfinns spåren av
en 3-4 åring som i sällskap med en äldre 10-11 åring som rört sig uti bland
våtmarkernas fångstplatser långt ifrån boplatsen (fig 5). Det går knappast
att avgöra vad barnen gjorde på platsen, rörelsemönster, hastighet etc går
att tolka både som lek eller som att de var aktiva deltagare i samlandet och
jakten (Scales 2007:154).
Ett annat intressant exempel rör en undersökning av en mindre gård från
mitten av 1800-talet, Felton Home, i Wayne County, Michigan som kan belysa
möjligheter och problem med rumsliga analyser (Baxter 2005:78f, 2006b:83ff ).
Undersökningen av gården omfattade 165 provgropar i ett rutsystem kring
huvudbyggnaderna och närområdet i ett försök att täcka de tre inre zonerna
i Baxters rumsindelade modell. Utgrävningarna resulterade i 2666 artefakter
av vilka 37 ansågs kunna relatera till barns verksamhet barn (mestadels fragment av leksaker och kläder). Baxter menar att den rumsliga spridningen av
barnrelaterade artefakter knappast kan anses vara slumpartat utan snarare
uppvisar samma grad av regelbundenhet som ’vuxna’ artefakter (2006:85, jfr
Buchli & Lucas 2000). Det finns dock vissa spridningsmönster som ger oss
information om barnens normala rumslighet. Exempelvis framkom ca 60 % av
de barnrelaterade föremålen från ett 20x20m område norr om av gårdsplanen
i närheten av en djurhägnad. Två ytterligare koncentrationer påträffades även
norr om huvudbyggnaden samt i det nordvästra hörnet av undersökningsområdet. Överlag kom det mesta av materialet som kunde relateras till barn
från de innersta två zonerna enligt Baxters modell (2006b:80).
Även om undersökningen är begränsad uppmärksammar den ändå intressanta frågor. Exempelvis kan man diskutera relationer mellan olika typer av
material och deras förekomst i rummet. Man kunde i detta fall inte identifiera några genusrelaterade skillnader mellan materialets spridning i rummet.
Däremot fanns vissa områden som endast innehöll ’vuxet’ material och andra
med blandat material. Vad kan sådana rumsliga strukturer säga oss om barns
arbete och tillgång till rummet? Vad betyder exempelvis frånvaron av barnartefakter? Det är uppenbart att undersökningarna vid Felton Home lider av
ett flertal källkritiska problem. Närvaro eller frånvaro av trasiga artefakter i
koncentrationer behöver nödvändigtvis inte betyda att barn vistats på platsen,
det beror naturligtvis på vilken typ av artefakter det gäller. Handlar det om
skräp har vi kanske mer att göra med organisationen av avfall och hur man
håller rent på olika platser. Sedan får vi heller inte glömma att även vuxna
gillar att leka och att skillnaden mellan lek och arbete sannolikt var lika diffus
förr som nu. Men det är lika uppenbart att den här typen av riktade rumsliga
analyser har stor potential för att kunna leverera både intressanta resultat såväl
som nya hypoteser om vad som är möjligt att undersöka.
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Fig. 8 .Skiss över gården som visar antalet ’barnartefakter’ som framkommit i provgropar (svarta prickar) och sökschakt (rektanglar) samt dess rumsliga relation till byggnader och andra anläggningar (modifierad från Baxter 2005a:74, 76, jfr Baxter 2006b).

I ett större rumsligt perspektiv är det även intressant att diskutera barns
resor utanför hemmet och närområdet. Att döma av många tidiga skriftliga
källor verkar det snarare vara mer regel än undantag att barn ofta tillfälligt
eller permanent bor på andra platser än hos sina biologiska föräldrar (Miller
1990:123f, Cunningham 2006:37). När det gäller vuxnas resor har de ofta
ansetts ha stora implikationer för spridning och uppkomst av ’nya’ traditioner
och tekniker genom ackulturation och hybridisering (Fahlander 2007). Även
om barnen kanske inte har samma möjligheter att påverka dessa skeenden kan
de dock ändå inte avskrivas som oväsentliga faktorer i långdistansrelationer
mellan olika sociala kontexter. Ett exempel är de herdepojkar som Ladurie
tar upp i sin bok om Montaillou (1982:142). De rör sig över stora områden
och har regelbunden kontakt med andra herdar vilket ger dem tillgång till
en vidare uppfattning av de stora skeendena som de andra byinvånarna sällan
har möjlighet att nå.
De senaste åren har även nya metoder av gjort det möjligt att diskutera om
en individ växt upp på samma plats som den sedermera begravdes eller om den
tillbringat längre perioder på andra platser under sitt liv. Vissa stabila isotoper
varierar beroende på lokala geologiska förhållanden vilket påverkar halterna i
växtlighet och djur. Dessa i sin tur påverkar halterna som lagras i våra ben och
tänder (se referenser i ex Perry 2006:96, Sofaer 2006:126). Detta är speciellt
intressant eftersom man kan jämföra halterna i samma individs lårben med
halterna i tänderna som bildats under barndomen. Finns det skillnader i halten
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av stabila isotoper mellan dessa och ben från en och samma äldre individ kan
man diskutera om denne växt upp på en annan plats med annorlunda geologisk
berggrund. Metoden är inte helt utan problem, bland annat kan ju en individ
växt upp på annan plats men vars geologi är den samma som på platsen där
denne dog och begravdes. Likaså kan man ju även tänka sig att maten man
åt under tidigare eller senare tid var lokalt producerad utan kommer från en
närliggande plats med andra geologiska förhållanden. Trots källkritiken är
dock metoden intressant och kan kanske bidra med ett bredare perspektiv på
barns rumslighet och olika typer av familjekonstellationer.

Graven och de jordiska kvarlevorna
Graven är i särklass det mest uppenbara källan till information om de små i
förhistorien och som gör det möjligt för oss att till och med diskutera specifika
individer. Barngravar är dock lite speciella eftersom de på sätt och vis utgör
undantagen - de som inte överlevde till vuxen ålder. Socialt och emotionellt
är barns död alltid en speciell omständighet. Eftersom vuxna normalt väntar
sig att dö före barnen blir det omvända förhållandet ofta uppslitande, vilket
borde avspegla sig i gravpraktiken (Mizoguchi 2000:149). Det finns med
andra ord redan från början en inbyggd anomali i denna kategori av spår att
uppmärksamma.
Vad en grav generellt representerar och hur samtida eller synkron variation
egentligen skall tolkas är heller inget enkelt problem ens för ’normala’ gravar
(Fahlander 2009a, 2009b). Kanske problematiseras graven som fenomen och
vad den egentligen representerar tydligast när det gäller gravgods i barngravar. Traditionellt räknar man vanligtvis med att innehållet i en grav på något
sätt är relaterat till den begravdes sociala identitet och liv (Parker Pearson
1999, jfr Crown & Fish 1996). Brist på gravgods och arbete nedlagt i barns
gravar kan därför tolkas som tecken på att de har låg status eller alternativt
att föräldrarna inte fäste sig vid barnet emotionellt i låga åldrar på grund av
en hög barnadödlighet. Men även när barns gravar innehåller gravgods tolkas
de oftast annorlunda än om det gällt en vuxen individ (Sofaer Derevenski
2000b:6f ). En yxa i en vuxen mans grav tolkas ofta som indikation på den
gravlagdes status eller primära sysselsättning, men när samma typ av yxa
återfinns i en barngrav tolkas den sällan som en personlig artefakt. I några
fall är det uppenbart att redskapet knappast kan ha använts av barnet på
grund av sin storlek eller krav på avancerade handhavande. Ett exempel är en
av de mellanneolitiska gravarna på Ajvide där ett nyfött barn begravts med
fiskeutrustning som det rimligtvis inte kunnat använda i livet. Burenhult
(1997:62) menar att sådana exempel sannolikt är tecken på en social struktur
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där prestige ärvs av föräldrarna och att utrustningen främst skall ses som en
värdefull gravgåva av det döda barnets släkt. Strassburg (2000: 200) har dock
påpekat att även om ett barn inte kan hantera en harpun, kanske den lades
i graven av eskatologiska skäl, exempelvis för att de efterlevande ansåg att
barnet skulle behöva den i sitt fortsatta liv på ’andra sidan’. Hur man än vill
tolka fenomenet visar sådana gravar tydligt på att det inte nödvändigtvis är
den dödes identitet och liv som ligger till grund för gravens utformning. Här
kan barngravar indirekt vara mycket informativa kring hur begravningsritualen
på olika platser gått till och besvara frågor som vilka och hur många som var
med vid gravläggningen, om denna utfördes av rituella specialister eller vilka
faktorer som utgjort utgångspunkten för gravkonstruktion, behandling av
kroppen, placering av graven och gravinnehållets sammansättning etc.

Fig 9. Ett exempel på en enkel begravning av en ung kvinna från HBOs Tv-serie Carnevale (ep12, s1). I scenen skildras hur flickans närmaste och kollegor, utöver några av
hennes personliga ägodelar, även lägger ned vad de anser ’passande’ saker i graven.
Trots att exemplet är fiktivt är det ilustrativt för hur komplex relationen mellan den
döde och gravens materiella sammansättning kan vara.

Ett genomgående tema, om än med många undantag, som ställer barngravar i en
egen kategori är att de i döden ofta behandlats annorlunda än vuxna. Förutom
att antalet barngravar sällan är representativt för en normal demografi, skiljs
deras gravar ofta ut rumsligt från vuxnas och innehåller påfallande ofta färre
materialiteter och mindre påkostade gravkonstruktioner. Det är heller inte
ovanligt att barn kremeras när vuxna jordfästs eller vice versa (Rash 1991:31,
Alexandre-Bidon & Lett 1999:30, Morris 2000:287, Houby-Nielsen 2000,
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Svedin 2005, Lagia 2007:294, Mejsholm 2009:41, Duday 2009, Gilchrist
2010:164).4 Dessa speciella omständigheter kan kanske delvis kopplas till
barns specifika kroppsliga egenskaper. Vissa menar exempelvis att det är på
grund av att barns skelett bevaras sämre än äldre individer som är orsaken
till att de återfinns i mindre utsträckning än vuxna (Perry 2006:90). Det är
dock kanske en sanning med modifikation; obrända kan i vissa fall små barns
skelett bevaras sämre än vuxna på grund av att deras ben ännu inte är fullt
utvecklade och kristalliserade (Lewis 2007). När det kommer till kremeringar
är det dock inte lika säkert. Det kan exempelvis vara svårare att helt förbränna
ett barns kropp och de kvarvarande fragmenten är ofta större än de av en
kremerad vuxen individ (Mejsholm 2009:141).
Det förhållandevis låga antalet barngravar under vissa perioder kan alltså
handla om formationsprocesser eller alternativa sätt att begrava dem, men
lika gärna på att antalet begravningar i mindre grad korresponderar med det
faktiska invånarantalet. Ian Morris (1998:22) har exempelvis föreslagit att
barngravar därför bör uteslutas vid demografiska beräkningar eftersom de
anses ge felaktiga värden mellan olika perioder. Frågan är ju dock som tidigare
diskuterats vilken andel barngravar som kan sägas vara normalt för en viss tid
och plats? En liten andel barngravar kan ju lika gärna betyda att de i allmänhet
har det bra och inte är utsatta för farliga omständigheter. En mer intressant
fråga i sammanhanget är kanske att istället diskutera vad en förändring i antal
barngravar betyder för vår tolkning av en speciell tid och plats. Om vi med
någotsånär säkerhet kan kompensera för representativitetsproblematiken ändå
kan se skillnader i antalet begravda barn över tid i relation till den allmänna
befolkningsmängden, vad betyder en sådan förändring? Handlar det om
att barns status har minskat eller att de inte dör i samma utsträckning som
tidigare? Oavsett hur vi tolkar ett sådant fenomen borde det vara ett relativt
litet steg att i högre grad börja begrava de allra minsta även om man inte
gjort det förut. Det borde dock rimligtvis vara ett betydligt större steg att
sluta begrava vissa individer under en viss ålder. Ett sådant förfarande tyder på
ganska omfattande förändringar i såväl socialt, emotionellt som eskatologiskt
hänseende och kan säkerligen vara fruktbart att undersöka närmare i de fall
det förekommer.

Små ben - stora frågor
Vid sidan om gravens konstruktion och innehåll är det i det osteologiska
materialet vi har de mest direkta spåren av de små. Osteologiska analyser
bidrar med viktig information om de döda, men ett uppenbart problem är att
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den osteologiska analysen ’endast’ ger ett mått på individens osteologiska ålder
vilket kan skilja sig kraftigt från social och kulturell ålder. De osteologiska
kategorierna är dessutom indelade efter de tydligaste ålderskarakteristiska
egenskaperna i skelettets och tändernas utveckling och dessa tar bara i viss
mån hänsyn till de parametrar som diskuterats ovan (jfr Kamp 2006:116f ).
Dessutom varierar de osteologiska grupperna mellan forskare och traditioner
och vissa av de kronologiska attributen är mer ’säkra’ och mer lättidentifierade
än andra (se tabell 10).
En intressant studie som belyser problematiken är Nick Stoodleys (2000)
analys av ett antal anglosaxiska gravar från perioden 400-600 e. Kr. där han
söker identifiera några ålderskategorier och tröskelåldrar i individernas livscykel. Det intressanta med hans analys är att det vid sidan av ett generellt
ålderssystem även verkar ha funnits ett parallellt system grundat på biologiskt
kön. Enligt Stoodley skiljer sig vissa tröskelstadier åt mellan män och kvinnor
och kategorin ‘barn’ har flera undergrupper. Själva gravanalysen är traditionell på det viset att han helt enkelt jämförde gravinnehåll med osteologiska
ålders- och könsbedömningar. Han kan bland annat påvisa att spjut är ledartefakten för de två första stadierna hos den manliga delen av befolkningen.
De förekommer oftast efter 3-4 års ålder (1:a tröskeln), men det är först vid
10-14 år (2:a tröskeln) som övervägande delen har med sig ett spjut i graven.
Även förekomsten av knivar skiljer ut det första stadiet då de sällan återfinns
hos gravlagda under 3 år. Den 3:e tröskeln för män inträffar vid en ålder av
20-25 år vilket indikeras av de får karaktären av ’vapengravar’ innehållandes
två eller flera vapen. Hos den kvinnliga delen av befolkningen identifierar
Stoodley första tröskeln något senare vid 5 års ålder, vilket symboliseras med
en enkel brosch. Den andra tröskeln, 10-12 år, korresponderar med männens
där kvinnorna får med sig två eller flera broscher och samt en ökande mängd
pärlor. Den tredje tröskeln inträffar i de sena tonåren då de begravs med en
full uppsättning smycken, nycklar etc.
Övriga åldersgrupper i materialet är mer diffusa, dock verkar exempelvis
yxor, hästattiraljer, spelpjäser, musikinstrument vara förbehållet de äldsta
männen. Hos de äldre kvinnorna återfinns färre ’girdle items’ (höftattribut)
vilket Stoodley menar skulle kunna indikera ’förlorad’ fruktsamhet. Det kan
påpekas att gravarna med de allra yngsta individerna under 3 år är påfallande
fyndtomma. Kategorin motsvarar ungefär serie I och det skulle vara intressant
med en fördjupad analys av vad eller vilka parametrarna som avgjort vilka
individer som ansågs ha passerat det första stadiet (om nu inte kronologisk
ålder verkligen var avgörande). En sådan analys skulle kanske även kunna
klargöra varför flickor och pojkar verkar nå den första tröskel vid olika ålder.
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Man kan även på goda grunder kritisera Stoodley för att använda en alltför
enkel genussymbolik där svärd och vapen indikerar manlighet och broscher
och pärlor indikerar kvinnlighet. Metodologiskt finns problem med denna
typ av studier eftersom det i princip är omöjligt att tillförlitligt kunna könsbedöma unga individer som inte uppnått puberteten (Manchester 1989:11,
Scheuer & Black 2000:12, Halcrow & Tayles 2008). Man kan därför bara
utgå från gravgodset som könsindikatorer, vilket naturligtvis kan leda till vissa
cirkelresonemang. Han arbetar dessutom ganska okritiskt med problematiska
kategorier som status och prestige, hushåll och familj. Ett queer- eller maskulinitetsperspektiv skulle ha kunnat utmana de normativa och normerande
tolkningar Stoodley presenterar i sin studie. Generella mönster i all ära,
men man skulle ändå önska en mer ingående analys som diskuterar de fall
som bryter mot normen, exempelvis den treåring som begravts med en full
uppsättning vuxna attribut (2000:468). Istället har han tyvärr fokuserat på
en relativt hög generaliseringsnivå och utgått från att hela perioden är en
homogen kulturell enhet utan egentlig början eller slut. För att få fram ett
statistiskt tillräckligt stort underlag slog Stoodley nämligen samman tre skilda
gravfält från olika regioner.
En ytterligare tveksamhet är även att han utgått från de osteologiska
åldersgrupperna när han vaskat fram sina tröskelåldrar (se tabell 10). Det är ju
fullt möjligt att samma eller andra trösklar som uppmärksammas socialt lika
gärna återfinns ’inuti’ de osteologiska grupperingarna vilket gör det svårt att
identifiera vilka egenskaper hos individerna utöver de rent kronologiska som
ligger till grund för de olika stadierna. Kanske kroppsstorlek var en faktor som
åtminstone delvis kan ligga till grund för skillnaden mellan flickors och pojkars
första tröskel? Skador och spår av sjukdomar och ensidiga arbetsmoment är
andra ofta underskattad parameter i det osteologiska materialet. Undernäring
eller stress under vissa perioder i ett barns liv kan påverka utvecklingen av
skelett och tänder (Humphrey 2000:193). Även här måste man ju ta hänsyn
till den ‘osteologiska paradoxen’, det vill säga att vad vi analyserar är de barn
som dog i tidig ålder och därmed inte representerar den levande befolkningen.
Paradoxalt nog föreligger alltså det kanske största hindret för att närma
sig en relevant ’emisk’ (kulturspecifikt inifrånperspektiv) indelning av barn
med utgångspunkt i deras gravar i den osteologiska praktiken. Här behövs
ett närmare samarbete mellan arkeologer och osteologer för att undvika att
fastna i de traditionella kategorier som används för att klassificera skelett.
Problemet har annars ingen enkel lösning; att bara utgå från de osteologiska
grupperingarna (tabell 10) vore i många fall ganska meningslöst om man
vill få fram kulturspecifika tröskelstadier och sociala distinktioner (jfr Perry
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2006:89). Ett annorlunda tillvägagångssätt kan vara att i ett första stadie
reducera detaljrikedomen i den osteologiska karakteristiken. Antropologen
Albert Spaulding (1977) påpekade i polemik mot de empiriskt inriktade
antropologerna och arkeologerna att den exakta storleken på exempelvis en
harpun är antropologiskt ointressant. Istället för att mäta längden i exakta
mått menade han att det i många fall kanske räcker att skilja mellan stora
och små harpuner och att det är den distinktionen brukarna var intresserade
av. På samma vis kan man se till den allmänna demografiska profilen på ett
gravfält och reducera den osteologiska informationen om ålder, kroppslängd
etc till vad som på denna specifika plats kan vara relevant. Kanske räcker det
med att klassa individer som korta, medel och långa och endast i några få
åldersspann? Finner man att någon av de korporeala egenskaperna verkar ha
varit socialt extra signifikant, kan man alltid gå tillbaka till en mer detaljerad
nivå och undersöka om sambanden går att utveckla ytterligare (se exempel i
Fahlander 2003:102ff ).
Martin & Saller 1957 Sjövold 1978
Fetus
Infant
Infans I
Infans II
Juvenilis
Adultus
Maturus
Senilis

0-6/7 år
6/7-14/15 år
14/15-18/20 år
18/20-35/40 år
35/40-50/60 år
-

0-1 y
0-7 år
5-14 år
10-24 år
18-44 år
35-64 år
50-79 år

Sellevold et al 1984

Arcini 1999

0-6 år
6-12/14 år
12/14–17/19 år
20-35 år
35-55 år
>60 år

0?
0-9 m
1-6 år
7-14 år
15-19 år
20-39 år
40-59 år
>60 år

Tabell 10. Olika åldersgrupper i några osteologiska manualer (efter Gustafsson &
Lundin 2004:81, jfr.Halcrow & Tayles 2008:196).

Ett annat tillvägagångssätt i samma anda att kan vara att låta sig inspireras
av Mary Whelan och hennes analys av en indiansk begravningsplats (1995).
Istället för att från början ta del av de osteologiska analyserna inledde hon
arbetet med att förbehållslöst dela in individerna från respektive grav efter
vilka typer artefakter de fått med sig. På så sätt fick hon fram ett antal grupper
av individer vilka hon först efteråt korrelerade med de osteologiska könsbedömningarna. På det viset kunde hon framlägga en betydligt mer komplex
bild av genderrelationer och sociala strukturer under perioden. Hade hon
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istället gjort en traditionell analys där könsvariabeln varit signifikativ hade
hon sannolikt landat i två huvudgrupper efter kön och på sin höjd med ett
antal individer med oklart genus. På liknande vis skulle man kunna arbeta
med ålderskarakteristik istället för kön/genus; det vill säga att identifiera
serier av individer efter kroppslighet. Olika typer av artefakter i barns gravar
skulle exempelvis kunna användas som indikationer på olika seriekollektiv
som inte kopplas till ålder eller kön i första hand. Istället kan man skapa olika
grupper av individer utifrån enstaka typer eller kombinationer av gravinnehåll,
konstruktion och rumslighet (jfr Thedéen 2004:131ff ). En utvecklad variant
av detta tillvägagångssätt kan vara att även försöka relatera individuell social
ålder till tolkningar av graven och dess innehåll. Artefakter skulle på så vis
kunna var för sig, eller tillsammans i grupper, först tolkas i fråga om rörelse
i rummet, arbetsuppgifter, social status etc innan de relateras till den döde
individen. Man skulle med andra ord åtminstone delvis ’levandegöra’ de döda
för att lättare kunna diskutera dem som aktiva aktörer i seriella kollektiv.

Ikonografisk och skriftligt material
Texter tillhör kanske inte arkeologins primära material, men det finns ändå
många fall där det är påkallat, arkeologin slutar ju inte att fungera bara för
att ett skriftspråk utvecklas. Snarare brukar perioder där både arkeologiskt
och skriftligt material samexisterat vara extra intressanta då de källorna ofta
berättar andra historier. Det går förstås inte att postulera något definitivt om
på vilka sätt skriftliga källor kan användas för att belysa de små och deras
plats i samhället. Traditionellt har de skrivna källorna haft högre status än
det materiella, men äldre texter begränsas delvis av att de primärt bara berör
de högsta samhällsskiktens uppfattningar samt att de i många fall uttrycker
idealbilder om hur det ’borde’ vara. Det arkeologiska materialet är å andra
sidan inte heller representativt för hela samhället, men är i högre grad format
av vad man faktiskt gjorde och i mindre grad av hur man ansåg att man borde
göra. Det är ju dessutom skillnad på att diskutera relationen mellan arkeologi och filologi i protohistoriska perioder där texterna är samtida med det
arkeologiska materialet och exempelvis nordeuropas förhistoria där mycket
få samtida texter finns. Här handlar frågan om hur de yngre texterna kan
tänkas relatera sig till den forntid de stundtals berör. Något som är uppenbart
för bägge fallen är att texter mycket sällan kan läsas som direkta vittnesbörd.
Historiska texter är med andra ord knappast ett mindre komplext material
än det arkeologiska, på sätt och vis är de egentligen svårare att hantera då de
talar till oss i en mer direkt ton och därmed tenderar att fånga oss i sin egen
interna logik från vilken det kan vara svårt att frigöra sig.
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För att ta ett konkret exempel är de isländska sagorna intressanta. I dessa möter
vi ofta barn i små passager och mellan raderna. Den övervägande delen utgörs
av de närmast obligatoriska korta biografiska notiser av sagornas huvudpersoner.
Det är påfallande hur dessa som med tiden kom att utmärka sig som vuxna
nästan undantagslöst beskrivs som vackra, företagsamma, brådmogna och ofta
med speciella begåvningar (jfr Mejsholm 2009:128ff ). Egil Skallagrimsson
är kanske på den punkten ett undantag, men hans uppväxtskildring är å
andra sidan extrem på de flesta plan. Det handlar naturligtvis om retoriska
troper och tillhör berättartraditionen att beskriva personer på så sätt vilket
antagligen har ganska lite med verkliga förhållanden att göra. Samma trop
förekommer i många andra biografiska skildringar från olika delar av världen
och tider där berömda individers födelse ofta föregås av omen eller i bästa
fall av jungfrufödsel. Det finns med andra ord många invändningar mot att
läsa dessa beskrivningar av barn rent deskriptivt.
Ett intressant exempel på hur man kan behandla denna problematik är
Anna Hansens (2002) diskussion kring det medeltida barndomsbegreppet.
Genom att anlägga en ’sned’ läsning av sagomaterialet kan hon påvisa att
både barn och barndom var reella begrepp under skandinavisk tidig medeltid.
Hansen kan bland annat identifiera ett antal särskiljande faktorer mellan barn
och vuxna vilka omfattar bland annat skillnad i styrka, färdigheter, erfarenhet
och visdom. Det framgår även att barn inte omfattas av det legala systemet
eftersom de generellt inte anses helt och fullt kunna ansvara för sina handlingar. De ses alltså inte som ’små vuxna’ vilket Ariés hävdat, utan som en egen
kategori med speciella egenskaper, annorlunda legal status samt verksamma i
en annan rumslighet än de vuxna (Hansen 2002, jfr Janson 2006 om liknande
romersk exempel). Hansen påpekar även att det sätt som barnen framställs i
sagolitteraturen gör dem lämpliga som naiva sanningssägare av författarna.
Hon menar att de tar förgivet att läsaren uppfattar barns uttalanden som mer
sanningsenliga än om de lagts i munnen på en vuxen. Det betyder givetvis
inte nödvändigtvis att barn i allmänhet var ärliga, men det visar på hur barn
uppfattades som en egen kategori av individer som innehar andra egenskaper
än vuxna. Man kan likna det med bruket av spöken och gengångare i sagorna
vilka fungerar som narrativt grepp utan att vi för den skull bör förutsätta att
varken författaren eller läsaren tror att sådana entiteter existerar.
Hansen är noga med att poängtera att hennes slutsatser endast berör den
kristna högreståndsmiljön på Island under tidig medeltid. Fråganom vad
texterna möjligen kan säga oss om tiden den beskriver, det vill säga den yngre
järnåldern är mer komplex. I fallet med de isländska sagorna rör vi oss på ett
komplicerat plan då de är nedskrivna flera generationer senare av individer med
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en annorlunda (kristen) världsbild. De handlar på sätt och vis varken om det
vikingatida samhället eller det tidigmedeltida utan kanske mer om något annat.
Arkeologer i gemen verkar vara mer optimistiska inställda till dessa texters
informationsvärde medan historiker i allmänhet är betydligt mer kritiska. Att
sagorna inte säger något direkt om vikingatiden är dock de flesta ense om, och
frågan om hur yngre texter kan läsas för att komma åt den förflutna värld de
beskriver har inget generellt svar. Liknande problematik gäller de källtexter
skrivna inom en kultursfär men som beskriver en främmande. På ett basalt
plan kan man alltid plocka ut det som poängteras i texten vilket indirekt kan
antyda hur de generella förhållandena var. När exempelvis Tacitus i en bisats
i Germania (§20) påpekar att germanska barn dias med mjölk från sin egen
mor är det antagligen något som endast poängteras eftersom förhållandet
inte alls är självklart för den primära romerska läsekretsen.
Greg Woolf (2009) har försökt föra debatten kring ’vi och dom’ ett steg
vidare genom att inte se texter som Tacitus beskrivning av germanerna som
falsk eller sann, utan som en beskrivning av de uppfattningar som florerade i
det sociala ’mellanrum’ som uppstod i gränslandet (Limes) där människor av
olika tradition opererar. Woolf bygger på historikern Richard Whites (1991)
begrepp ’middleground’ för att karakterisera sådana sociala och geografiska
’rum’ där ingen etnisk grupp kan tänka eller handla som ’vanligt’ utan att hela
tiden förhålla sig till ’den andre’. Enligt White föder sådana ’mötesplatser’ både
pragmatiska kompromisser i form av kreativt sammanvävande med element
från de olika ideologierna såväl som helt nya resonemang och handlingar (se
Fahlander 2007).
Begreppet ’middle-ground’ liknar på många sätt den postkoloniale teoretikern
Homi Bhabhas (1994) tankar om ’det tredje rummet’. Bhabhas huvudpoäng
är att kulturella grupper ständigt befinner sig i en pågående hybridiseringsprocess varför man inte ur ett möte kan skilja en uppsättning praktikers
ursprung och ur detta härleda ett tredje. Tillfällen när grupper eller individer
möts och interagerar beskriver han i termer av ett virtuellt tredje rum där
historieuppfattningar och normer upphävs och där nya auktoritetsstrukturer
och initiativ inrättas, vilka inte direkt kan härledas ur individernas kulturella
ursprung. Enligt Bhabha förändras spelreglerna (kulturella normer, fantasier
etc) i detta tredje rum. Vissa av de kulturella koderna och referenserna som
är basen för t ex kulturell identitet är ibland inkommensurabla vilket skapar
spänningar, konflikter och missförstånd och som kan innebära en möjlighet
till nya materiella uttryck och handlingar (1994:218). Ur ett sådant perspektiv
blir det ganska meningslöst att läsa källtexterna mellan raderna och försöka
vaska fram arkaiska element. När omeletten väl är stekt är det så att säga svårt
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att återskapa äggen. Men även om vi med ett sådant perspektiv kanske förlorar
en direkt källa vinner vi istället ytterligare en dimension (middle-ground) som
kan hjälpa oss att bättre förstå den aktuella tidsperioden.
Ikonografiskt material är kanske minst lika uppfordrande som skrivna texter
och tenderar att ’tala’ till oss minst lika direkt, och det mesta som nämnts
ovan angående de skriftliga källorna kan även sägas vara giltiga för ikoniska
framställningar - de går sällan att läsa rakt av. Istället kan det kanske vara
mer intressant att diskutera de sammanhang där de faktiskt förekommer och
där de aldrig eller sällan ’behövs’ eller anses ’lämpliga’. Det finns exempelvis
tillsynes få barn representerade på bronsålderns hällristningar, vad betyder
det? Några av de mindre så kallade fotavtrycken har tolkats som om de skulle
symbolisera barn (Hauptman Wahlgren 2002:77). Vad betyder det i så fall
för den generella tolkningen av fotristningar per se och ritsningarna generellt? Kan vi fortfarande tala om den ’osynlige gudens fotspår’? Vad betyder
det för tolkningen av de paleolitiska grottmålningarna att det finns fotspår
av barn i flera av grottorna (Roveland 2000:33)? Det många exempel där ett
barnperspektiv kan tillföra en dimension till den generella tolkningen av ett
bildmaterial. Ett konkret exempel på hur ikonografiskt material kan uttrycka
mer än vad de primärt söker avbilda är Eva Mintens (2002) undersökning av
romerska gravreliefer för avlidna barn. Hon kan påvisa att en överväldigande
majoritet av barnframställningar på gravarna kommer från första generationen av fria medborgare. Det handlar alltså om frigivna slavars barn som per
automatik föds som fria Romerska medborgare. Det är lätt att föreställa sig
att föräldrarna till dessa barn gärna framhävde dem i högre grad än romaren
i gemen (jfr Janson 2006:110). Det är kanske inte så att de var mer älskade
och sörjda än andra barn, men socialt förelåg sannolikt en skillnad då dessa
barn från födseln på ett plan hade högre social status än sina föräldrar. Det
metodologisk intressanta med Mintens analys är att det via ett barnperspektiv
på ett arkeologiskt material går att spåra intrikata sociala mönster och en ekonomisk struktur som i detta fall bygger på tre klasser av fria, trälar och frigivna.
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Fig. 10. Bambino con disegno, målning av Giovanni Francesco Caroto (100t).
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Children’s worlds are inexorably plural
Ludmilla Jordanova (1990:80)

Liten men naggande god?
Jag inledde med att diskutera begreppen barn och barndom och vår samtida
delvis motsägelsefulla syn på de små. Barn är i vår tid uppenbarligen en central
kugge i de ideologiska nätverk där många av våra mest omdiskuterade kärnfrågor och ståndpunkter korsas och stöts. Detta har naturligtvis betydelse för
hur forskningen om de små ser ut och vilka perspektiv och frågeställningar
vi utvecklar. Skall vi komma vidare och delvis överskrida vår egen samtids
ideologiska grepp är det nödvändigt att försöka frigöra oss från våra föreställningar om vad det innebär att vara barn och hur en barndom ’bör’ vara.
Jag har även tagit upp det forskningshistoriska arvet och dess generellt
pessimistiska syn på barns liv och leverne i forntiden. De små må ha varit
försakade och glömda i tidigare forskning men idag är trots allt barn och
barndomsforskning ett etablerat fält i ett flertal discipliner. De flesta forskningsfält måste inledningsvis att börja med återblickar, sammanställningar och
grundforskning ur vilket det ofta utkristalliseras ofta några pionjärarbeten och
centrala forskningsfrågor. Inom barn- och barndomsforskningen har man i
mångt och mycket haft en värderande attityd och ibland kanske fokuserat mer
på problem än möjligheter. Påfallande ofta betonas den ’dystra demografin’ och/
eller bristen på forskning kring barn. Det har inneburit att en hel del studier
inom såväl arkeologi, historia som antropologi handlar om att lyfta fram barnen
och deras roller i samhället för att göra även denna demografiska kategori
rättvisa (’add children and stir’). Vad gäller ’eländesskildringarna’ menar jag
att den tidiga forskningen länge har fått stå oemotsagd och att nyare studier
inte alls är lika svartmålande. I motsats till denna ’negativa’ tradition har jag
istället försökt att anlägga ett ’positivt’ perspektiv på forskningen kring barn
och barndom och försökt uppmärksamma de många vägar där studier av barn
även kan säga oss något om samhället i stort.
För att bredda synen på barn och deras varierande roller i småskaliga
samhällen har jag diskuterat några etnografiska och antropologiska studier
av barn från olika delar av världen. Även om det finns en risk att dessa upp61
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gifter kan tolkas alltför generellt är det ändå intressant att ta del av några av
specifika studier eftersom de bygger på underlag vi normalt inte har tillgång
till i arkeologiska eller historiska material.
I den tredje delen har jag diskuterat några operationella strategier för att
differentiera den heterogena kategorin barn åt. Jag har här tagit fasta på Jean
Paul Sartres tanke om seriekollektiv utifrån vilket olika barn kan definierats
med utgångspunkt i de olika fysiska och mentala egenskaper och behov de
normalt förvärvar över tid. Finessen med dessa seriekollektiv är att de inte är
fasta i sina gränser eller bygger på kronologiska aspekter allena. Under vissa
perioder i ett barns utveckling sker viss synkron utveckling som samverkar på
ett socialt plan och skiljer de föreslagna serierna åt på ett pragmatiskt plan. I
takt med att barn utvecklar nya färdigheter avtar samtidigt vissa behov och
hämningar. genom att kombinera några sådana egenskaper kan man identifiera brytpunkter i barns utveckling där de kan förväntas inta nya roller eller
nya arbetsuppgifter. Ett sådant synsätt utgår i mindre grad från ålderknutna
föreställningar och sociala konstruktioner och passar därför bättre som
utgångspunkt för arkeologisk analys. Dock bör man kanske hålla i minnet
att analysen inte bör stanna vid barnens kroppslighet. Det är ju tyvärr ganska
vanligt att barn ofta definieras efter sin biologi och stadie i utvecklingen och
inte ses som de individer de faktiskt är (Sofaer 2006:126, Ingold 2010:168,
jfr Fahlander 2001: 67ff )). På ett inledande metodologiskt plan är det dock
ändå trots allt rättfärdigat (och kanske till och med nödvändigt).
Avslutningsvis har jag diskuterat fyra forskningsfält: materialiteter, rumslighet, gravanalys samt text och bild, med fokus på deras problem och möjligheter. Här har jag endast kunnat behandla en bråkdel av alla de intressanta
studier som gjorts kring de små i förhistorien och det finns naturligtvis fler
fält än de jag tagit upp här. Tanken med dessa fält är att försöka konkretisera
diskussionen och peka på potentialen med att specifikt studera spåren i det
förflutna och relatera dessa till de för sin tid och plats relevanta serier av unga
individer. Jag har i huvudsak anlagt ett mikroarkeologiskt perspektiv på barn
och barndom samt framhållit vikten av specificitet över det allmänna och
generella. Tanken med ett sådant perspektiv är inte att endast framhäva det
unika och speciella, utan att arbeta ’nedifrån och upp’, att framförallt utgå från
specifika material före generella teorier och regionala drag (se t ex Fahlander
2003, 2008). I många fall kan man kanske låta sig nöja med att diskutera ’barn’
och ’barndom’ relativt oproblematiskt utan att närmare definiera vad som avses
med dessa begrepp. Men vill vi verkligen komma åt ett förhistoriskt samhälles
värderingar och normer kan vi knappast undgå att precisera oss.
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Oavsett om man har en empatisk och emancipatorisk grundsyn på barn eller
en allmän nyfikenhet på förhistoriska samhällen är det uppenbart att fokus
på de små är intressant. Genom att studera dem speciellt kan vi ofta sätta
fingret på saker vi annars tar för givet. Ett typiskt exempel är diskussionen
kring gravinnehållet och dess eventuella relation till den begravde. Att dessa
hör samman är alltför ofta taget för givet, men när den kopplingen visar sig
omöjlig, som i vissa fall av barngravar, tvingas vi att fundera över hur allmängiltiga våra metoder och perspektiv egentligen är. Dessutom verkar barn ofta
vara något annorlunda, de tenderar att stå vid sidan om de sociala kategoriseringar (genus, identitet, etnicitet etc) som vuxna normalt subjektiveras in
i. Det lilla barnet är i en social bemärkelse ofta vid sidan om eller mellan ett
’korrekt’ genus, kön, identitet eller medborgarskap - i vissa fall även mellan
djur och människa, vilt och domesticerat. Denna ’mellanrumsliga’ position är
en utmärkt utgångspunkt för att bättre förstå allmänna frågor kring social
identitet, agency, kön, kroppslighet, social kategorisering (subjektivering)
och ideologi.
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Fotnoter
1. Det finns en lång rad med olika faktorer som påverkar förloppet. Allmän hälsostatus och
näringsintag är ett par, men även fetma, stress och olika psykosociala omständigheter kan
inverka (Bellis et al 2006). I modern tid inträffar puberteten oftast mellan 10-14 för flickor
och något år senare för pojkar. I Nordeuropa har åldern stadigt sjunkit från ett medelvärde
på 17 år under mitten av 1800 talet och en nyligen gjord dansk undersökning har gett en ny
snittålder på under 10 år för flickors första menstruation ( Juul et al 2006). Man misstänker
att det är föroreningar som exempelvis hormoner i mat eller miljögifter som ligger bakom
den senaste förskjutningen i ålder. Det är dock problematiskt att sia om förhistoriska förhållanden, speciellt eftersom 1800-talets mätningar är både osäkra och verkar utgöra en topp i
statistiken. Exempelvis uppges åldern för flickors första menstruation under Romersk tid och
de medeltida staterna i medelhavsområdet ligga på 12-14 år.
2. Även begrepp som livsbana, livsbiografi eller livshistoria används ibland vilka generellt brukar
framhäva det individuella och specifika i en människa eller tings livsförlopp (Holtorf 2009).
I anglosaxisk forskning betonar man ofta distinktionen mellan livscykel (eng: life cycle) och
livsbana (eng: life course). Man föredrar i allmänhet det sistnämnda begreppet eftersom man
vill undvika en implicit biologism i cykelmetaforen och att istället framhäva att livsbanan inte
nödvändigt följer ett förutbestämt mönster eller biologisk utveckling (Gilchrist 2000:326, jfr
Welinder 1998:190f ). Oavsett valet av terminologi är det viktigt att notera att vår personliga
psykologiska utveckling ofta följer en delvis annorlunda bana än den biologiska medan vi
dessutom förhåller oss på ett socialt plan i relation till andra. Trösklar, steg och hastighet för
dessa olika delar av en individs livsbana sammanfaller ibland, men behöver naturligtvis inte
löpa parallellt (Harré 1991:34). I grunden försöker dessa begrepp fånga samma saker, och valet
av terminologi är mycket en fråga om smak eller vad som är comme il faux inom respektive
fält. På svenska är kanske det mer invanda begreppet ’livscykel’ att föredra framför det något
mer otympliga ’livsbana’.
3. Om ’dockan’ ifråga föreställer ett barn eller inte framgår inte, men det är intressant att notera
att dockor fram till slutet av 1800-talet mest avbildade små vuxna. Det var först i samband
med den franska Bebe dockan på 1880-talet som de i högre grad antog formen av barn (Scott
2010: 84). Ett annat aktuellt exempel är ’Venus från Orkney’ som tolkats både som leksak och
kultfigurin (se: www.historic-scotland.gov.uk/orkneyvenus).
4. Det är intressant att notera att detta förhållande även gäller idag. I Sverige 1997 kremerades
cirka 70% av alla döda, men andelen kremerade barn under 14 år är betydligt lägre och ligger
runt 30% (Gustafsson 2003:78). Det är kanske inte är helt opåkallat att misstänka att det är
kropparnas storlek som är den springande punkten i fenomenet med skillnader i förhållandet
mellan kremerade och jordfästa snarare än social status eller gruppidentitet? Det ena behöver
ju dock inte utesluta det andra.
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Spåren av de små.indb 76
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Hjälmbärarnas barn
Gravkontext och aktörer i berättartraditionens tjänst1
Lot ta Me js ho l m

I närheten av de berömda båtgravarna från Vendel finns en imponerande
gravhög som av folktraditionen fått namnet ”Vendlas hög”. Enligt traditionen
vilade här en drottning eller fröken Vendla, som var av jättesläkt och som gav
sitt namn till bygden. Gravhögen visades sig dock efter undersökning innehålla
en långt mer sagolik berättelse. I kullen hade nämligen fyra paruppsättningar
med ett barn i femårsåldern och en ungdom gravlagts tillsammans, inte helt
olikt en förhistorisk illustration av Bröderna Lejonhjärta. För att förstå gravmonumentets och de unga högbornas betydelse för sin samtid måste man låta
blicken höjas upp över åsryggen och svepa de små gravfälten på åsen kring
Vendels kyrka och båtgravarna intill kyrkogårdsmuren. De unga individerna
i Vendlas hög tillhörde den för Upplands vidkommande framstående stormannamiljön i Vendel. De var barn av hjälmbärarnas och båtgravarnas tid.

Målsättning och utgångspunkter
Syftet med föreliggande artikel är att skissera en förklaringsram till ett gravkomplex med unga individer i en stormannamiljö i norra Uppland från yngre
järnålder. Eftersom den aktuella gravanläggningen återfinns i en sådan ytterst
exklusiv och komplex socialmiljö låter den sig inte förstås utan referenser till
samtida traditionspraktiker, såsom dramatiserade begravningsritualer och
offer, berättar- och åminnelsetradition och materiella manifestationer av
hävd och ursprung. Tolkningsreferenserna till denna ideologiska överbyggnad
kräver över lag en betydligt grundligare forskningshistorisk utredning än
vad utrymmet här tillåter, varför föreliggande fallstudie får betraktas som en
modellframställning, en sondering, som dock förhoppningsvis kan ge upphov
till nya problemformuleringar och vidare teorier.
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”Barndom” är ett komplext begrepp med kulturellt definierad innebörd. Den
enda aspekt av barndomen som kan anses vara universell och allmängiltig
är att den är något som alla levande individer genomgår och, om man får
leva, lämnar bakom sig. ”Barn” definieras här allmänt som biologiskt ickevuxna individer, företrädesvis under femton års ålder (jfr t.ex. Hedelin 1997).
Begreppet används deskriptivt och synonymt med ”unga individer” som
beteckning för en specifik kronologisk och biologisk åldersgrupp. Barndomens
sociala innebörder, det sociala utrymme som tillskrivs denna livsfas och hur
det påverkar individens livsrum och förmåga att agera är dock helt och fullständigt bundet till kulturella definitioner. Den osteologiska åldern, baserad
på individens fysiologiska tillväxt, och den kulturella åldern, det vill säga vad
det innebar att vara ung individ i ett visst samhälle under en viss tidsepok, är
därmed skilda begreppskategorier som kräver olika källkritiska och metodiska
angreppssätt för att kunna förstås.
Spår av livscykelns sociala konnotationer återfinns i olika typer av källor.
I det medeltida skriftliga källmaterialet kan till exempel myndighetsåldrar
och det skyddsvärde som avspeglas i bötesbeloppet som utgick vid dråp, ligga
till grund för en diskussion om hur individens skyldigheter och rättigheter
under en viss del av livscykeln har uppfattats av det samtida samhället (jfr t.ex.
Mejsholm 2009: 127-132). Den sociala åldern har också påverkat utformningen
av enskilda gravkonstruktioner, både i fråga om gravens placering och i det
inre arrangemanget, såsom kroppsställning och vilka föremål som använts
som gravrekvisita. Vid tolkningar av social ålder utifrån gravkonstruktioner
måste dock betydligt fler identitetsaspekter, exempelvis individens sociala
bakgrund, kön och familjetillhörighet förväntas ha påverkat arrangemanget.
Dessutom finns det all anledning att utgå från att det levande samhället, det
vill säga den instans som iscensatte begravningshändelsen, kan ha haft andra
och mer kollektivt färgade motiv till arrangemanget, vilket ska behandlas
närmare i det följande.
Att barn, eller fysiologiskt icke-vuxna individer, ofta är markant underrepresenterade på förhistoriska gravplatser är ett välkänt fenomen. Detta
förhållande har tidigare främst diskuterats utifrån källkritiska aspekter som
bevarandeförhållanden och svårigheten att identifiera unga individer i kremerat
benmaterial. En omfattande sammanställning av gravmaterial har dock visat
att andelen barn från äldre järnålder, trots det dominerande kremeringsgravskicket, är jämförbar med de medeltida kyrkogårdarna, vilka i stort sett kan
förväntas motsvara en befolkningssammansättning. Under yngre järnålder
är dock denna åldersgrupp kraftigt underrepresenterad, ett mönster som blir
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ännu tydligare om man jämför andelen identifierade spädbarn under ett år
(Mejsholm 2009: 143-153; jfr också Hedelin 1997).
Slutsatsen man måste dra av detta mönster är att närvaron och frånvaron av
barn på gravplatserna är bunden till växlande kulturella idéer om barndomen
och begravningens funktion. Det är tydligt att den ålderskategori vi kallar ”barn”
endast i mycket begränsad utsträckning har omfattats av de ideologiska motiv
som låg till grund för den yngre järnålderns begravningar som vi är vana att
identifiera i form av välexponerade gravar i anslutning till gårdsbebyggelsen.
Eftersom den förkristna begravningsideologin bygger på andra grundidéer än den kristna måste vi också utgå från andra motiv vid tolkning av
sociala konstruktioner i dessa gravmiljöer. Enligt den kristna doktrinen, som
i Skandinavien blir arkeologiskt skönjbar under yngsta vikingatid och på de
medeltida kyrkogårdarna, var det var inte bara en rättighet, utan också en
skyldighet, att som god kristen låta sig begravas på kyrkogården (Nilsson
1989: 228f, 299). Den förkristna begravningsideologin är i stället centrerad
kring odalens idékomplex där ett drivande motiv är manifestationen av gården,
ägandet och anseendet genom åberopande av släktskap med den döde som
därigenom blir objekt för förfaderskult (Zachrisson 1994). Medan den kristna
begravningen i stor utsträckning, eller kanske uteslutande, värnade om den
dödes subjektiva nytta genom att med en korrekt begravning säkerställa själens
fortsatta välfärd, kan individen i den förkristna begravningssituationen i högre
grad karaktäriseras som ett redskap för kollektiva syften (Mejsholm 2009:
42-45). Genom begravningsritualen och ceremonierna och i den kommande
existensen som förfader/moder tillskrevs den döde en mycket tydlig roll som
företrädare för det levande kollektivets historia och hävd. Det är rimligt att
vänta sig att inte alla individer ansågs ha samma förutsättningar att fylla en
sådan roll.
Förutom de ovan nämnda referenserna till yngre järnålderns ideologiska
praktiker och idéer kräver således tolkningen av en barngrav från yngre
järnålder ytterligare ett teoretiskt ställningstagande. Med tanke på den höga
barnadödlighet som kan förväntas i ett förhistoriskt samhälle (jfr Welinder
1995) och det låga antalet gravar med icke-vuxna individer på gravfälten från
yngre järnålder måste de fåtal gravläggningar som ändå existerar ses som
exceptionella undantag från den norm som föreskrev en alternativ, och för
oss inte identifierbar, hantering av kvarlevor efter avlidna barn. Jag menar att
det är just handlingens exklusivitet och undantagskaraktär som måste vara
vägledande vid tolkningen av barngravar från denna period.
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Det är av väsentlig vikt att understryka att frånvaron av barn på gårdars och
byars gravfält inte på något sätt betyder att ”barn” (i egenskap av människors
avkomma och som social kategori) hade en marginaliserad plats i det levda
sammanhanget. Det finns tvärtom anledning att utgå från att barndomen som
socialt utrymme hade en betydligt mer integrerad funktion i samhällsorganisationen under yngre järnålder än vad som är fallet idag (jfr Mejsholm 2009).
Vad det unga barnets levda identitet och aktörskap dock endast undantagsvis
tycks ha räckt till för, är de motiv som begravningsideologin representerar.
Det är därför högst troligt att de barn som likafullt återfinns på gravfälten
har kommit i besittning av en för åldersgruppen ovanlig roll, kanske inom
arvsrätten och odalsinstitutionen (för arvsrättens relation till barndomen,
se Mejsholm 2009: 111-126). I den följande fallstudien av en synnerligen
unik gravkonstruktion från stormannamiljön i Vendel i Uppland, leder dock
sökandet efter motivet bakom de sällsamma barnbegravningarna in i den
mytiska berättartraditionen.

Barnen i Vendlas hög – bakgrund och beskrivning
Båtgravfältet vid Vendels kyrka i norra Uppland kan nog sägas vara en av
Sveriges mest välkända fornlämningar. Båtgravarna och de två kammargravarna
undersöktes av Hjalmar Stolpe åren 1881-1893 och dateras i stort till mellan
500-talets mitt och vikingatidens slutskede (Stolpe & Arne 1912, Seiler 2001b:
75). Kulturmiljön kring båtgravarna och relationen till omkringliggande bygder
visar att minst tre andra gravfält som förutom båtgravfältet hörde till samma
bebyggelseenhet, var i bruk samtidigt. De skilda gravplatserna representerar
således inte en kronologisk utan en inre, och troligen socialt definierad, organisation (Seiler 2001a: 88).
Likt de flesta gravfält från yngre järnålder är representationen av barn i
gravmaterialet från Vendels socken mycket knapp, förutom i en imposant
gravhög sydost om båtgravfältet som i folkmun går under namnet ”Vendlas
hög” (RAÄ 8).2 Högen innehåller ett komplex av stensättningar och gravgömmor och lämningar av nio identifierade individer varav fyra var barn i
åldern mellan fyra och sex år, fyra var tonåringar eller unga vuxna och en var
en vuxen man. Barnen och ungdomarna hade i alla fall utom två begravts
tillsammans två och två i båtar vilka kremerats tillsammans med mycket
omfattande uppsättningar föremål och djur.
Vendlas hög, belägen på krönet av en naturlig kulle, är egentligen två högar
med gemensam täckande mantel (A1, 16x2,1 m i söder och A2, 8x1,6 m, i
norr). Båda högarna har blivit plundrade, dock utan någon allvarligare skada
på de underliggande gravgömmorna.
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Gravnr.,
belägenhet

Yttre och inre
konstruktion

Individer och ålder

Dateringsgrunder

A10, under
stensättn. A1:3

Bengrop runt/under
en sten

1. Inf. I (4-6 år)

Arrhenius: förrom. jå.
Seiler: 4/500-tal

A1:3, under
högen A:1

Flackt stenröse med
spridda människoben och fynd mellan
stenarna

1. Inf. II/juv. (12-15 år)

14C: 360-110 BC

A2:1, under
högen A:2

Rektang. stensättn., spridda ben
och fynd mellan
stenarna

1. Ad/mat. (21-50 år,
man)

Arrhenius: förrom jå
Seiler: 800-tal

A1:1, under
högen A:1

Röse med rest sten
och två kantkedjor.
Brandlager

1. Inf. I/II (5-6 år)
2. Juv./ad. (18-24 år)

14C: 650-960 AD
Seiler: 600-750 e. Kr.
Arrhenius: äldre än A2:2

A2:2 under
högen A:2

Toppigt (jordfritt)
röse. Brandlager

1. Inf. I/II (5-6 år)
2. Inf. II/juv. (12-16 år)

14C: 650-900 AD

Arrhenius: förrom. jå.
Seiler: 4/500-tal

Seiler: 550-600 e. Kr. (spelbrickor, rösets konstr.)
Arrhenius: 750-800 e. Kr.
(frisisk kam), yngre än A1:1

A1:2 i manteln
till högen A:1

Brandlager och
urnebrandgrop utan
överbyggnad

1. Inf. I/II (5-6 år)
2. Juv. (14-21 år)

14C: 650-960 AD
Seiler: 800-tal (en av de
yngsta gravarna)
Arrhenius: 800-tal (den
yngsta graven)

Tabell 1. Gravarna i Vendlas hög (RAÄ 8) med något växlande dateringsförslag (Seiler
2001a: 58-72, Arrhenius 2005: 309-314).

Platsen på kullen har också hyst en mindre boplatsliknande anläggning (en
stor härd, en byggnad representerad av två stolphål, lerklining, keramik och
sädeskorn och två vinkelräta rännor). Birgit Arrhenius summerar dateringen
av boplatsaktiviteterna till omkring år 0, då pollendiagram visar att en stor
brand härjat området, och tolkar byggnaden, härden och rännorna som spår
efter en eventuell kultbyggnad (Arrhenius 2005: 309f ). Hon menar vidare
att de två oregelbundna stensättningarna, gravarna A1:3 (med den underlig81
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gande A10) och A2:13 är från förromersk järnålder och att övriga gravar är
mer eller mindre samtida. Seiler är av en annan uppfattning och vill med
hänvisning till en eventuell sammanblandning av 14C-proverna placera dem
i 4/500-talet (se tabell 1).

Figur 1. Planritning över konstruktionerna i Vendlas hög, RAÄ 8 (efter Seiler 2001a: 61).
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Med ledning av gravskicket, den stora skillnad som föreligger i fyndsammansättningen och i fråga om dateringsdiskussionen är det motiverat att
fortsättningsvis hålla gravarna i Vendlas hög åtskilda i en äldre och en yngre
grupp. Den äldre gruppen representeras av gravarna A10, A1:3 (och A2:1 även
om denna kommer att lämnas utan avseende här) och den yngre av gravarna
A1:2, A1:1 och A2:2.
De första gravläggningarna på platsen var av ett barn mellan fyra och sex
års ålder (tillsammans med en hund) och en ungdom i tidiga tonår. Fynden,
som jämte de brända benen återfanns spridda mellan stenarna i anläggningen,
bestod av keramikskärvor, en järnring och bränd lera. De båda individerna hade
gravlagts under samma stenöverbyggnad men tydligtvis i skilda gravgömmor
och kanske vid skilda tillfällen. Detta konstaterande gäller oavsett om man
följer Seilers eller Arrhenius’ dateringssynpunkter. 14C-provet stöder tills vidare
Arrhenius’ tes att de äldsta gravarna, husbyggnaden och härden ligger nära
varandra i tid. I den mån idén om byggnadens eventuella kultfunktion kan
anses bärkraftig är denna hypotes ytterst intressant i relation till de gravlagda
individernas möjliga aktörskap som ska diskuteras här.
Oavsett om gravplatsen anlagts före eller efter den eventuella kultbyggnaden,
och om dessa äldsta gravar hör till äldre järnåldern eller 4/500-talet, är de
fortfarande att betrakta som primärgravar och som sådana kan de förväntas vara
bärande i bakgrundmotivet till denna komplexa gravkonstruktion. Huruvida
den vuxne mannen i A2:1 gravlagts i högens tillkomstskede eller som en av
de sista begravningarna kommer här att lämnas utan vidare utredning då han
inte är central för resonemanget.
Kullens första högbor var således ett barn och en ungdom. Denna kombination skulle återkomma inte mindre än tre gånger inom loppet av de nästkommande århundradena. Som framgår av tabellen ovan är den kronologiska
ordningsföljden mellan den yngre gruppens gravar inte helt klar, det förefaller
dock troligt att antikviteter i form av äldre spelbrickor har använts i föremålsuppsättningen i grav A2:2, till vilket jag ska återkomma. I graven fanns också
en frisisk kam med en betydligt yngre dateringshorisont än dessa spelpjäser
(Arrhenius 2005). Två av gravarna i den yngre gruppen är rösekonstruktioner
med underliggande brandlager. Överbyggnaden till A1:1 är ett flackt röse som
ursprungligen haft en rest sten i mitten och som senare försetts med dubbel
kantkedja, medan A2:2 består av ett toppigt, vällagt stenröse. I brandlagret
under röset i A2:2 påträffades en stenkrets i vars mitt två kärl med liknande
form men olika storlek hade placerats. Den tredje och yngsta graven bestod
av ett brandlager utan annan överbyggnad än högens jordmantel i vilken
den också var inbyggd. Högen har således fått sin yttre form i samband med
denna sista begravning.
83
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A2:2

2 hundar, 1 häst, 2 svin, 1 får/get, 1 nöt,

A1:2

1 katt, 1 orre, 1 knipa, grågås, lax, karp

A1:1

3 hundar, 1 häst, 4 svin, 5 får/get, 1 nöt,

Grav

1 katt, 1 duvhök, 1 sparvhök, 1 stenfalk,
trana, 7 gäddor, 1 sik, 4 gös, 1 ål, 5 mört,
1 stäm, karp

vete, skalkorn, säd, brudbröd

får/get, sik, abborre, gädda, karpfisk, ström- 1 häst, 1 svin, 1 får/get, 2 nöt
ming

säd, brudbröd, knylhavre, hasselnöt,
bolmört, starrväxter, ängsnejlika, vitklöver,
trampört, bergsyra, måra, revsmörblomma,
gräs, veronika

Tatueringsinstr.?, sköldbeslag, stift (trol.
träskrin), 2 flintavslag, 2 broddar, 2
bronsbeslag, 2 bronsspik, 1 bronsbleck,
obest. hornförem., silikatslagg

Obrända
djurben

3 flintavslag, 9 nitar till hästutr., silikatslagg,
obest. järnföremål

3 kammar, 2 skifferbrynen, ringspänne?,
knivskaft?, ylletextil

Brända
djurben

1 kam, 1 skifferbryne, 2 pärlor, ylletextil

2 kärl

2 hundar, 1 häst, 2 svin, 1 får, 1 nöt, 1 katt,
orre, 1 duvhök, 2 knipor, 1 småskrake, gös,
ål, karp

2 kammar, 2 skiffer-brynen,

2 kärl
>57

>41 nitar, >24 spikar, bränd lera

>13

Övrigt

Makrofossil

Personlig
utr.
1 kärl
>21

>28 nitar, >24 spikar, bränd lera

1 flintavslag, 1 syl, 3 bronsspikar, 1 bronsring, silikatslagg, obest. järnföremål

Keramik
Spelpjäs

>48 nitar
>8 spikar, bränd lera
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Spåren av de små.indb 84
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Tabell 2. Gravinventarier från de yngre gravarna i Vendlas hög
(Seiler 2001a: 63-69; Arrhenius 2005).
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Gravinventariet i de tre yngsta gravarna är mycket likartat. Samtliga begravningsritualer har troligen involverat kremering av de döda i en båt, kropparna
i A2:2 har kanske legat på en bädd av starrväxter. Stora uppsättningar djur,
fisk och ätliga växter har legat på bålet, liksom ett stort antal föremål. Efter
kremeringen har också djur och fisk deponerats i och på bålresterna, åtminstone i A1:1 och A2:2. Ett järnföremål, som efter konservering tolkats som
ett tatueringsredskap, återfanns i grav A1:2 och torde vara unikt i sitt slag
(Arrhenius 2005).

Ett parvis aktörskap
Arrhenius (2005) har med hänvisning till gravens avskilda läge argumenterat
för att individerna i Vendlas hög skulle ha varit utomstående beridna besökare
med unga stalldrängar, kanske tidiga missionärer på besök. Eftersom gravarnas
föremål i så stor utsträckning ansluter till de samtida gravarna på det närliggande båtgravfältet, och man i området alldeles uppenbart har nyttjat fler
gravplatser samtidigt (jfr Seiler 2001a), får det dock betraktas som en svagt
underbyggd tes. Vad som skiljer gravarna i Vendlas hög och på båtgravfältet
åt är främst den yttre gravformen och begängelsesättet. Likheterna återfinns
i gravinventariet, som förutom närvaron av vapen i båtgravarna som är så
tydligt frånvarande i Vendlas hög, har framträdande och tydliga beröringspunkter. Båda gravkategorierna innehåller jaktfåglar, högklassiga yllekläder
och spelpjäser, vilka samtliga får betraktas som exklusiva och mycket ovanliga
gravinventarier. Individerna i Vendlas hög hör otvivelaktligen till båtgravarnas
folk och samhällsskikt. Den avskilda placeringen och det från båtgravarna
avvikande begängelsesättet och gravformen tyder dock på att det aktörskap
och de identiteter som vid upprepade tillfällen manifesterats på kullen vid
bäcken är av ett särpräglat slag.
De tolkningar som förutom de ovan anförda framförts angående de
begravdas identiteter har främst varit inriktade på att de yngsta individerna
varit högättade barn som åtföljts av tjänare (Lindqvist opubl.; Seiler 2001a:
88). Jag är dock mer benägen att utgå från att de båda individerna i paren har
varit jämbördiga. Det upprepade begravningsmönstret med en yngre och en
äldre individ tyder på att just två aktörer har krävts för aktiveringen av den
åminnelseformel som gravarna företräder. Ett argument för att individerna i
gravarna representerar ett komplementärt aktörskap är de paruppsättningar
som återkommer i gravinventariet och som också ses i gravhögens två toppar.
Förhållandet mellan det stora och det lilla kärlet som placerats i stenkretsen med
locksten i brandlagret i graven A2:2 och den yngre respektive äldre individen
som gravlagts där är påfallande tydligt; kärlen relaterar till de båda individerna
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vars aktörskap framstår som likvärdigt samtidigt som skillnaden i ålder har
accentuerats i gravkonstruktionen. De äldsta, ursprungliga gravläggningarna
i Vendlas hög består dessutom av två separata gravar för två individer med
samma åldersförhållande som sedan återkommer i de yngre gravarna. Oavsett
hur man ser på dateringen av dessa primärgravar måste således A1:3 och den
underliggande A10 betraktas som förebilder för de efterföljande anläggningarna och därmed även som ursprunget till den berättartradition som kan ha
kommit att förknippats med kullen, till vilket jag ska återkomma.

De dödas roller – åldersbundna aspekter på en stormannaidentitet
Detta är inte platsen för en mer ingående tolkning av de berömda båtgravarna
i Vendel, men en kortare kommentar till de sociala roller som gestaltas där
är nödvändig för förståelsen av barn- och ungdomsgravarna i Vendlas hög.
Båt- och kammargravarna har tolkats som mansgravar (ett antagande som
för närvarande inte kommer att ifrågasättas). Det är tvivelsutan en bygds
ledare som i en räcka generationer gravlagts på ett näst intill stereotypt vis
i obrända båtar vars rumsliga organisation mest liknar installationer med
hästar placerade styrbord om båtens långsida och matdjur samt hundar om
babord. De påkostade vapenuppsättningarna som huvudsakligen placerats i
aktern i den dödes närhet måste uppfattas som delar av paraduniformer, som
uttryck för rollen som ledare för ett beväpnat följe. Mängden ädelmetall och
exklusivt ornerade föremål, inte minst i hästutrustningarna, liksom de stora
djurbesättningarna, jaktfåglarna och de ovanligt kostbara ylletextilierna, är en
uppvisning av välstånd och rikedom och ett aristokratiskt identitetsuttryck.
De stora köttgrytorna som nästan formelartat återfinns i båtarnas förstäv
och glasbägarna reflekterar en annan roll, nämligen som alliansskapare och
kultfunktionär.
De tre yngsta gravarna i Vendlas hög är också schematiskt framställda,
åtminstone i fråga om den rekvisita som använts för begravningsritualerna. De
döda har troligen legat i båtar på bålet. Här återknyts också till båtgravarnas
aristokratiska konnotationer genom överflödet av matdjur och spannmål, i
textilierna och i jaktfåglarna. De för båtgravarna karaktäristiska inslagen av
ädelmetall, köttgrytorna med tillhörande attiraljer, glasbägarna samt vapenuppsättningarna är dock frånvarande sånär som på ett beslag till en sköld.
Även om representativiteten i fråga om bevarade föremål i brandgravar är
ett källkritiskt problem, kan man nog utgå från att föremålsbilden hade varit
mer lik den i Uppsala högar, med fragmentariska men ändå identifierbara
spår av ädelmetall, glas och beslag till vapen etc. om dessa ursprungligen hade
funnits på gravbålen.
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Av gravinventariet att döma är det, liksom i båtgravarna, närmast manliga
könsroller som framträder i Vendlas hög (Seiler 2001a: 65). Således måste
man sluta sig till att de manliga vuxenrollerna som ledare för följet och som
alliansskapare/kultfunktionär som betonas så tydligt i båtgravarna inte har
manifesterats i barn- och ungdomsgravarna. Frånvaron av vapen kan inte i sig
ses som en åldersindikation, det finns flera exempel på vikingatida vapengravar
med unga individer (jfr t.ex. A-S. Gräslund 1998). Det kan noteras att samtliga tre yngre gravar i Vendlas hög innehåller katt, vilket intressant nog tycks
vara ett fenomen med särskild relation till barngravar under yngre järnålder.
Inom Vendels socken finns belägg för katt endast i sex gravar, varav fyra är
gravkonstruktioner med barn (Seiler 2001b, katalog). Också på det vikingatida
gravfältet i Bjurhovda, Västmanland, är relationen mellan unga individer och
katt i gravarna tydligt (jfr Welinder 1990: 123f ). Innebörden av denna relation
torde kräva en mer omfattande utredning varför man för närvarande endast
kan formulera hypotesen att kattdjur i kremationsgravar från yngre järnålder
relaterar till någon aspekt av barndomen. Denna identitetsaspekt har i så fall
också vidkänts i de yngre gravarna i Vendlas hög.
Frånvaron av rekvisita för krigar- och kultledarrollen ska möjligen också
delvis förstås i relation till individernas levda identiteter och sociala ålder,
men eftersom själva begravningen utgör ett transformationsmoment, där de
levda rollerna lämnats för inträdet i en ny som förfader/-moder, måste graven i
första hand ses som ett uttryck för de efterlevandes behov och förhållande till
dessa multipla kategorier (jfr t.ex. Fahlander 2003: 71-86, 119; Fowler 2004:
7-100). Frågan är därför: vad är det för slags förfaderskonstruktion som har
upprätthållits med hjälp av medverkan av två unga aktörer?

Unga förfäder och gamla spelpjäser – uttryck för arkaisering?
De unga individerna i fyra skilda gravgömmor i gravhögen var således tänkta
som parvisa uppsättningar förfäder, vars aktörskap lokaliserades till gränstrakten
av det område som tillhörde båtgravarnas folk. Med tanke på att man inom
den förkristna begravningsideologin tillskrev de gravlagda individerna roller
i kollektivets tjänst, som företrädare för de levandes historia och hävd, är det
i egenskap av sådana roller som tolkningen av de dödas identiteter bör ta sin
utgångspunkt. En annan vägledande aspekt för förståelsen av gravarna är det
geografiska läget vid vad som troligen var bygdens gräns. Gravfälten inom
det som en gång troligen utgjort en sammanhållen bygd med båtgravfältet
och den intilliggande boplatsen i centrum, ligger uppe på den långsträckta
åsrygg där numera också kyrkan ligger. Vendlas hög ligger i stället strax utanför
åkermarken, med exponerat läge mot Allerbäcken som troligen har varit farbar
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Spåren av de små.indb 87
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Figur 2. Tuna i Vendel under yngre järnålder (modifierad efter Seiler 2001b).
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och som ännu står i förbindelse med den större Vendelån och Vendelsjön.
Samtliga båtar på båtgravfältet har fören vänd mot detta lilla vattendrag, som
synbarligen var en betydelsefull komponent i det mentala landskapet. I nordost
finns en liknande lokal placerad mot Valla å (RAÄ 26, bestående av tre högar
daterade till ca 500-600 e. Kr.). Det troligaste är att vattendragen i sig har
markerat gränser mellan bygdeenheterna som accentuerats av gravlokalernas
exponering (jfr Seiler 2001a: 65f, 84-86).
De tre yngre gravarna innehöll spelbrickor, vars sammansättning med tre
distinkta typer visar att det är uppsättningar för spelet hnefatafl som är känt
bland annat från den medeltida litteraturen (jfr Berglund 1970). Då gravarna
i Vendlas hög jämte fyra av båtgravarna och Ottarshögen i Husaby är de
enda kända gravarna med spelbrickor inom Vendelbygden (Seiler opubl.)
måste dessa förstås i relation till den ytterst exklusiva sociala miljö som de
begravda individerna tillhört. Att tolka spelbrickorna i gravmiljöerna i termer
av tidsfördriv skulle med andra ord kanske vara en lika grov förenkling som
att beskriva hjälmarna från båtgravarna som mössor.
Till skillnad från tärningsspel är hnefatafl ett strategispel där kungen (en
till utseendet avvikande pjäs) försvaras av en styrka mot dubbelt så många
angripare. Uppfattat som en ideologisk metafor torde därmed spelet mycket
väl ha kunnat vara ett medel för dåtidens ledare att visa sin strategiska förmåga
och kanske till och med mäta sin styrka mot andra, liksom i en envig utan
vapen. Med tanke på den sociala miljö som spelet tillhör och inte minst den
rumsliga placeringen i båtgravarna, ofta med samma närhet till den döde
som hans vapenutrusning eller tydligt exponerad midskepps (jfr Stolpe &
Arne 1912), är det rimligt att förstå spelen som representationer för möten
mellan dignitärer inom samhällets elit. Hypotesen behöver utvecklas vidare
men skulle, om den visar sig fruktbar, göra spelbrickornas konnotationer i
gravinstallationerna mer förklarlig. I en båtgrav från Skamby, Östergötland,
återfanns spelpjäser av bärnsten på ett sätt som tyder på att dessa varit placerade uppe på gravens överbyggnad, och därmed exponerade för omvärlden
även efter gravens förslutande moment (Rundkvist & Williams 2008). Denna
gravkontext stöder hypotesen om spelet som en materialiserad definition av
någon av samhällselitens konnotationer under yngre järnålder.
Seiler har uppmärksammat att graven A2:2 innehåller en kung och ett antal
mindre och större spelpjäser, varav några har samma karaktär som brickorna i
båtgravarna XII och XIV. En bricka har två hål på undersidan, en morfologisk
detalj som hör till folkvandringstid eller tidig vendeltid (Seiler opubl., 14
med referenser). Det faktum att graven innehåller minst 54 brickor gör det
dock troligt att flera speluppsättningar är representerade. En närmare gransk89
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ning gör det klart att de mindre brickorna i A2:2 i stället starkt påminner
om dem i båtgrav III (daterad till ca 750 e. Kr.). Eftersom en stor andel av
båtgravarna är plundrade i äldre tid och kvarvarande spelbrickor företrädesvis
återfinns i området nära den döde som vanligen åverkats, är det inte omöjligt
att spelpjäser ursprungligen kan ha funnits i fler gravar. Faktum är att i just
grav III (vars datering antyder att den kan vara samtida eller obetydligt äldre
än A2:2) har allt gravgods i aktern avlägsnats ”i gammal tid”, så när som på
två kvarlämnade spelbrickor av det slag som återfinns i A2:2 (Stolpe & Arne
1912, Pl. XII). Möjligheten att spelbrickorna i Vendlas hög (åtminstone i
grav A2:2) är antikviteter hämtade ur båtgravarna som återigen fått spela en
roll i en begravningsceremoni, framstår som i hög grad rimlig. Stolpe meddelar också att en bränd benkam återfanns i närheten av de två kvarvarande
spelbrickorna i båtgrav XIV. Närvaron av en bränd kam i den obrända graven
tolkas som ”tillfällig inblandning” (Stolpe & Arne 1912, 58) men skulle också
möjligen kunna tala för en återanvändning av det äldre gravinventariet i
samband med arrangemanget av en kremering. Kanske har kammen lämnats
i utbyte mot föremål som hämtats ur båtgraven. Återanvändning av material
från äldre gravar i samband med begravningsritualer under yngre järnålder
är väl känt och tolkas i termer av arkaisering, som ett uttryck för en handfast
återkoppling till historien (jfr t.ex. Gansum 2004; Steinsland 2002 med ref.;
Arwill-Nordbladh 2008). Föreliggande material måste dock studeras mer
ingående för att ett antagande om återanvändning ska kunna styrkas. Men
även om spelpjäserna som använts vid barn- och ungdomsbegravningarna
inte kommer ur båtgravarnas uppsättningar är ändå närvaron av spelpjäser
med olika dateringshorisonter att betrakta som ett uttryck för arkaisering och
återkoppling till det förgångna. Det framstår som inte bara möjligt, utan till
och med troligt, att historien om Vendels tidigare ledare har levandegjorts i
begravningsritualerna som konstruerats för de unga aktörerna i Vendlas hög.

Vendlas hög – platsen för ett kultdrama?
De båda keramikkärlen som återfanns inom en stenkrets med locksten,
försluten med ett röse i grav A2:2 understryker att de begravda individerna
var tänkta att agera i par och omsorgen om att bevara kärlen intakta tyder
på en funktion som inte bara involverade de dödas metafysiska tillvaro, där
bevarandet av föremålens fysiska tillstånd saknar relevans eftersom kropparna
(och därmed individerna) genom destruktionen i bålet förflyttats till en annan
dimension (jfr B. Gräslund 1989). Kärlen och de obrända djur- och fiskbenen
utgör därmed en kontaktyta mellan de levandes och de dödas domäner, mellan
den fysiska och metafysiska tillvaron. Kontinuiteten i de begravdas funktion,
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som kommunikatörer och markörer av ägogränsen, har bevarats genom det
gränssnitt som etablerades i samband med gravens slutliga försegling och
framstår främst som en manifestation riktad mot omgivande bygd och besökare. Begravningsritualens tidigare moment kan däremot snarare tolkas som
handlingar vars syfte var att stärka den egna bygdens historicitet och identitet.
Ett för en modern forskare och barn av sin egen tid något beklämmande
förhållande är att två individer med parallell dödsålder installerats i gravkullen
med en i stort sett identisk scenografi inte mindre än fyra gånger. Det förefaller inte helt sannolikt att ett barn mellan fyra och sex år och en ungdom vid
upprepade tillfällen ska ha avlidit samtidigt och därmed på naturlig väg ha
kunnat stå till förfogande för återupprepningen av gravmonumentets centrala tema. Med hänsyn tagen till den sociala miljön och till platsens tidigare
funktion (som boplats eller kultplats) är det möjligt att dessa fått stå till tjänst
som objekt i ett kultdrama eller iscensättande av en berättartradition som i så
fall återknyter till de första begravningarna, till individer och händelser som
utspelat sig i en för de vikingatida tunaborna avlägsen tid. Relationen mellan
den yngre järnålderns metaformättade berättartradition och scenografiskt
fulländade gravformer som båt- och kammargravar har på senare tid fäst
forskares uppmärksamhet på gravarnas sceniska uttryck, som kan jämföras
med skaldekonsten (se t.ex. Andrén 1993: 50). Graven kan i det avseendet
beskrivas som en aktiv beståndsdel i ett begravningsdrama vilket torde gälla
även om scenografin, som i detta fall, slutligen kremeras i sin helhet.
Det faktum att ålderskombinationen barn/ungdom återkommer med så
stor precision och de tre yngre gravarnas likartade utrustning tyder på att ett
fast och välartikulerat motiv ligger till grund för begravningarna i Vendlas
hög. Bevarandet av en sådan formel har tvivelsutan skett inom ramen för den
muntliga berättartraditionen. Det framstår således som om minnet av de första
två begravningarna av ett barn och en ungdom har legat till grund för en repetitiv berättelse som med tiden har tagit sig alltmer stiliserad form. I samband
med de yngre begravningarna har berättelsens grundtema rekonstruerats och
återaktiverats, möjligen i form av ett kultdrama som i ett avslutande moment
medförde döden för de två huvudpersonerna.
Även om tanken är obekväm för en nutida läsare (och även så för skribenten) är en förklaringsmodell som innefattar kultisk dramatisering och rituellt
dödande inte orimlig med tanke på de roller som gestaltas i båtgravarna. En
av ledarrollerna framträder i gravarnas utrustning med stora matgrytor och
tillhörande attiraljer för utdelande av mat, troligen i samband med offermåltider. Det är således härskarens roll som kultledare som framhävs i gravens
disposition. Rollen som den officiella kultens officiant innebar ett övergri91
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pande ansvar, inte bara för den egna familjen och hushållet, vilket också på
ett tydligt sätt gestaltas i den västnordiska litteraturen (jfr Sundqvist 2000).
Även om Ynglingasagans Aun, som offrade sina söner till Oden för att själv få
fortsätta leva, saknar all historicitet är den ideologi och mentalitet som sagan
återspeglar representativ för yngre järnålderns härskarelit och för de medel de
hade att förfoga över för att uppfylla sitt ansvar. Härskarelitens dödande av
söner i kristider är ett återkommande litterärt tema i de äldsta skandinaviska
textkällorna med relevans för Mälardalsområdet. Som alla motiv som behandlar
rituellt dödande av människor får dessa belägg dock användas varsamt och
med ingående källkritik, då de ofta bär spår av kristen polemik. Olof Sundquist
som ingående har analyserat samtliga skriftliga belägg menar att även om de
specifika episoderna inte ska ses som autentiska kan berättelserna mycket väl
ha baserats på en förhistorisk offerpraktik (Sundquist 2000: 222-238).
Mälardalens vikingatid bär också arkeologiska spår av en politisk centraliseringsprocess som resulterade i en koncentration av makt till härskareliten
i Gamla Uppsala (Norr 1998: 111-151). Det samhälle som de yngre gravarna i Vendlas hög representerar måste också ha berörts av denna dynamik.
Hypotetiskt sett kan således extraordinära manifestationer av ursprung och
legitimitet i den form som skisserats ovan vara ett relevant uttryck för att
den maktposition som stormannaeliten i Vendel tidigare besuttit upplevdes
som alltmer ifrågasatt.
De äldsta gravarna i Vendlas hög är också de äldsta kända gravarna i
trakten (Seiler 2001a) och skulle därmed kunna representera etableringen på
platsen. I egenskap av så kallade founders graves (Seiler 2001a: 90; jfr Steuer
1989, 109f ) och om minnet av de begravda individerna har bevarats i den
muntliga traditionen kan denna berättelse motsvara en ursprungsmyt, en
berättelse om familjens och släktens härstamning och vägen till den välgång
som båtgravarnas folk fått uppleva. Gravarnas sammansatta uttryck antyder
att dramatiseringen återknöt såväl till teman från bygdens ursprungsberättelse, genom lokaliseringen till boplatsen/kultplatsen och de äldre gravarna
vars individsammansättning återgivits, som till det idéhistoriska arvet från
de i tid mer närliggande förfäderna i båtgravarna. Eventuellt har man till och
med försett sig med äkta rekvisita i form av spelpjäser hämtade ur de senares
gravar. Om man utgår från att barnen och ungdomarna dött på naturlig väg,
även om det faktiskt framstår som mindre sannolikt, påverkas tolkningen
endast i fråga om dramatiseringens form, som då snarare kan liknas vid ett
stilleben. Lokaliseringen till den äldsta kända gravkonstruktionen i området,
anknytningen till förfäderna i båtgravarna och den schematiska upprepningen
tyder på att begravningsritualerna har gestaltat en tradition om ursprung,
historia och hävden av ägogränsen i dramatiserad form.
92
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En livskraftig åminnelsetradition
Mycket längre än så kan man kanske inte komma på arkeologisk väg när det
gäller innebörden av den berättelse som motiverade begravningsaktiviteten
på kullen vid Allerbäcken. Vad som däremot framgår med all önskvärd tydlighet är att gravläggningarna åtföljdes av en livskraftig åminnelsetradition.
Under 800-talet förefaller nämligen gravkullens funktion i de levandes värld
bli allt tydligare manifesterad, trots att den faktiska begravningsaktiviteten
upphör. Efter den sista dubbelbegravningen förses det södra röset med två
kraftiga kantkedjor, av vilken den yttre delvis överlagrar denna sista begravning. Det sista barnet och ungdomen som begravs i Vendlas hög placeras just
i en markerad öppning i den yttre kantkedjan. De är således lokaliserade till
anläggningens entré. Gravmonumentet bestod nu av primärgraven (A1:3)
i mitten flankerad av två rösen (A1:1 och A2:2), en flack, i princip osynlig
stensättning med ytligt deponerade rester av en vuxen man (A2:1) och två
kraftfulla kantkedjor som kringgärdar det södra röset vars resta sten vetter
mot söder och öppningen i den yttre kantkedjan. Det är tydligt att kullens
södra del, som också är den brantaste och som är riktad mot Allerbäcken, har
uppfattats som en ingång i anläggningen. Det är därför kanske inte så överraskande att en ovanlig pilformad stensträng har placerats så att den pekar
in mot kantkedjans öppning och den resta stenen i det södra röset. Då denna
stenrad återfanns nära dagens markyta har den troligen legat ytligt uppe på
den mantel av lera och grus som gravanläggningen slutligen förses med. Det
är ju naturligtvis möjligt att den pilformade stensträngen är av yngre datum,
dess riktning mot den då osynliga kantkedjans öppning och den resta stenen
i stensättningens mitt talar dock starkt för att dessa monument var kända för
dem som byggde stensträngen. Kanske är det så att Vendlas hög har fungerat
som markör för hela stormannasläktens historia. Till skillnad från båtgravarna har ju detta monument kommit att vara fortsatt väl synligt, och trots
att de inre konstruktionerna har dolts för omvärlden har tydligtvis vägen in
i anläggningens centrum varit fortsatt synlig ovan jord.
Kullens naturliga former har bearbetats så att dess yttre, i likhet med Gamla
Uppsala högar, framstår som mer imposant än den är. Högen har formats
till två pucklar så att intryck ges av två sammanhållna högar. Intressant nog
återspeglar också högarnas dimensioner de parvis begravda individernas
åldersförhållande. Den södra högen är nära nog dubbelt så stor som den
norra. Detta borde kunna uppfattas så som att platsen har bibehållit en tydligt
artikulerad tradition som innefattar två följeslagare, en yngre och en äldre,
och dessas tänkta funktion hinsides.
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Legender, berättelser och traditioner förknippade med gravkullen har inte
överlevt till våra dagar. Berättelsen om ”fröken/drottning Vendla”, som enligt
folktraditionen ansågs ligga i högen, är dokumenterad först på 1800-talet och
handlar om en fredlig jättinna som gömt en skatt under kyrkogårdens södra
stiglucka och gett sitt namn till bygden (Seiler 2001a 56 med referenser). Det
enda som möjligen skulle kunna överensstämma med den sena berättartraditionen är väl högbornas drag av fredlighet (och kanske de skatter som finns/
fanns att hitta under kyrkogårdsmuren i form av båtgravarnas innehåll). Tydligt
är dock att man efter det första gravmonumentets tillkomst inte mindre än
tre gånger, och med nästan kuslig precision, har upprepat gravscenografin och
åldersförhållandet mellan de två individer som begravdes då, för att slutligen på
800-talet översätta kullens betydelsekärna till arkitektonisk och monumental
form. Detta sker samtidigt som man överger den faktiska begravningstraditionen vilken, får man förmoda, då helt ersätts av berättartraditionen. Det
är dock högst troligt att platsen långt efter tillkomsten av den förslutande
högmanteln har haft en fortsatt aktiv funktion i närboende människors liv.
Den ytligt belägna stensträngen har ju alltjämt visat vägen in till gravkullens
centrum och de berättelser som scenografin där en gång representerade.

Det begravda barnet som agent i minneslandskapet
Gravmonumentet som kommit att kallas Vendlas hög har visat sig vara en
plats för återupprepade manifestationer av Vendels härskarelit och en långlivad åminnelse av dess ursprung. Kanske är det den politiska utvecklingen
i området som genererar de långt drivna dramatiska formuleringarna med
metaforisk eller faktisk anknytning till de mytiska sonoffer som också möter
oss i de skriftliga källorna. Tidshorisonten och platsens tydliga uttryck för
en bibehållen åminnelse skulle kunna tyda på det. Om de första gravläggningarna i kullen ska uppfattas som founders graves är det möjligt att en lokal
ursprungsmyt där två unga följeslagare har spelat en central roll har existerat.
Berättelsen om dessa båda, som på något sätt också relateras till uppkomsten
av vendelhärskarnas framgång, tycks i så fall ha haft en verklighetsbakgrund.
Det hör till ovanligheten att unga individer tillskrivs så bärande roller som
förfäder; den yngre järnålderns förfaderskult tycks annars vanligen ha krävt
mer livserfarenhet av sina aktörer. Kanske är det någon specifik händelse i
samband med etableringen på åsen vid Allerbäcken som har skapat förutsättningar för en lokal historieskrivning.
Det över allt framträdande temat i den här arkeologiska berättelsen är det
faktum att barn, helt oavsett om ovanstående tolkning i alla delar är korrekt
eller ej, mycket väl har kunnat fungera som funktionärer i symbolstarka och
94
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kollektivistiska manifestationer. De fåtal gånger unga individer återfinns bland
andra förfäder på yngre järnålderns gravplatser är det sannolikt av särskilda
skäl och i kraft av mycket specifika sociala roller.

Fotnoter

1. Författaren vill rikta ett tack till Berit Wallenbergs stiftelse vars generösa bidrag har möjliggjort detta arbete.
2. Samtliga uppgifter om gravhögens konstruktion, inventarier och osteologiska bestämningar är,
då inget annat anges, hämtade ur den opublicerade grävrapporten av Anton Seiler, Arkeologiska
Forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet.
3. Grav A2:1 är i Arrhenius text felaktigt återgiven som A2:2.
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Från tand till kammargrav
Om att vara barn, att bli stor och att dö i en hög
Ul f Fran ss o n

Det finns endast en handfull undersökta barngravar från Ångermanland, samtliga med en tydlig kristen kontext eller med medeltida datering (Grundberg
2005b:279ff, tabell 2 & 3, 2006:93). Ett undantag utgörs av en barngrav i
hög 30 på Björkågravfältet i Överlännäs socken (Raä 19), en jordbegängelse
från mellersta vikingatid. Barnet var begravt i en kammargrav under en hög.
Begravningsformen saknar jämförbara exempel, barn och kammargrav måste
betraktas som en avvikande och udda kombination. Även högen är en ovanlig
konstruktion eftersom den omfattar inte mindre än två kammargravar med
minst fem begravda personer.
Att antalet barngravar under yngre järnåldern inte kan överensstämma med
vad som måste ha varit den samtida barnadödligheten är känt sedan tidigare.
Samtidigt existerar barngravar, vilket föranlett forskningen att kontinuerligt
återkomma till ämnet (Lillehammer 2002, Welinder 1998:188, Moore & Scott
1997, Mejsholm 2009:45-56, 143-153, Thedéen: denna volym). Vad som gör
barnet i hög 30 intressant är inte enbart dess existens. Placeringen av barnet i
en kammargrav tillsammans med så pass många andra personer, ger ytterligare
dimensioner som bör beaktas utifrån ett helhetsperspektiv. Någon självklar
eller given förståelse av relationen mellan ett avlidet barn, kammargravar och
högar finns knappast idag. Syftet i denna artikel är att studera barnet och dess
gravgåvor för att förstå hela anläggningens minnespraktik. Utgångspunkten
är att undvika att betrakta barnet som ett bihang, utan att i stället lyfta fram
det som en integrerad och omistlig del av högen, något som inte kan saknas
för att skapa en helhet. I förlängningen ger det också en möjlighet att betrakta
kammargraven som en plats där även barn kan ha sin givna plats.
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I en oansenlig hög på Björkågravfältet
Björkågravfältet ligger centralt i Ådalen, i ett område rikt på fynd från järnåldern. Gravfältet omfattar ett 50-tal högar varav ett tiotal är undersökta.
En av gravarna är daterad till vendeltid, alla de övriga är från vikingatiden.
Mängden jordbegängelser har använts som argument för att betrakta delar av
gravfältet som kristet (Selinge 1977:303, 316ff, 410, Grundberg 2005b:264ff,
311). Tolkningar av detta slag kan vara rimliga i andra sammanhang, men de
gravlagda i hög 30 saknar kristen symbolik, både när det gäller i fyndmaterialet
och de dödas placering.
Knappt 1 km öster om gravfältet ligger Holmgravfältet (Raä 16) med dateringar från folkvandringstid till vikingatidens slut. Det korta avståndet mellan
gravfälten, och att de är delvis är samtida, har fått till följd att gravfältet ofta
har behandlats i ett sammanhang. Holmgravfältet har ett av landskapets mest
exklusiv fyndmaterial, så som, silversmycken, glasbägare, vikter, spelpjäser, vapen
och deponeringar av hela djur. På gravfältet finns flera av de största högarna
i området och en av landskapets få treuddar. Gravgodset från Björkå är även
det rikligt, men i fyndmaterialet saknas vapen, jaktpilspetsar, spelpjäser och
glas. Det finns långväga smycken men de har inte av samma exklusiva karaktär
som på Holmgravfältet. Samtidigt finns flera likheter, som att begravningspraktikerna genomgående uppvisar stora variationer med förvånansvärt många
jordbegängelser och kammargravar. På båda gravfälten finns också högar med
flera begravda individer. Inom ett avstånd av ett fåtal kilometer uppströms
älven har det under de senaste åren genomförts ett flertal undersökningar av
gravar med exklusiva fyndmaterial. I Öst-Para undersöktes rika gravar, främst
från vendeltid. En folkvandringstida kammargrav undersöktes i grannbyn
Björkå bara ett par hundra meter från Björkågravfältet (Fransson in manus
2011med ref, George in manus 2011).
Hög 30 ligger i den mellersta delen av Björkågravfältet. Anläggningen
har inte en prominent placering och är till storleken blygsam med sina sju
och en halv meter i diameter. Att högen omfattade fyra eller möjligen fem
jordbegängelser samt en brandgrav gör den däremot till en av områdets
mer sammansatta anläggningar. Brandgraven och en eller möjligen två
jordbegängelser påträffades i högens fyllning. De överlagrade i sin tur två
parallella kammargravar i nordvästlig-sydöstlig riktning. I den nordöstra
kammargraven framkom resterna efter en jordad vuxen kvinna. Den sydvästra
kammargraven omfattade två individer, dels fragmenterade skelettrester efter
en vuxen person som placerats längs med den västra långväggen, dels tänder
och kraniefragment efter ett barn placerat intill kammarens östra långvägg.
Utifrån tändernas slitage uppskattades barnets ålder till 6 år ±24 månader,
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dvs. mellan 4-8 år (Hellman 1944:4f, Hårding 1997:9f, tabell 4). Barnet och
brandgraven har inte kunnat könsbedömas, av de övriga jordbegängelserna
pekar både den osteologiska analysen och fyndmaterialet på att de utgör
kvinnor i olika åldrar. De gravlagda representerar flera ålderskategorier, barn,
tonåringen, unga vuxna samt en äldre person (Hårding 1997). Även om de
osteologiska könsbedömningarna är osäkra och delar av fyndmaterialet inte
är könsspecifikt finns inget material som tydligt antyder att någon av de
begravda var en man (Fig. 1).

Fig. 1. Bo Hellmans planritning över jordbegängelserna och kammargravarna i hög
30. Det schematiska skelettet i högens mitt (I) utgör den översta graven med ovala
spännbucklor. Söder om denna återfinns de brända benen. Båda dessa gravar ligger
i högens fyllning. De två kammargravarna är båda nergrävda i den ursprungliga
markytan. Den sydvästra kammargraven (II) är i detalj redovisad i fig. 2.

Det samlade gravmaterialet är omfattande och kommer inte att diskuteras i sin
helhet i detta sammanhang. Av betydelse för dateringen är att de ovala spännbucklorna av typen P55 som ingick i den översta jordbegängelsens gravgåvor
tillhör mellersta vikingatid. Bland smyckegarnityret till den vuxne individen
i den sydvästra kammargraven ingick två palmettformade hängen, som även
de tillhör mellersta vikingatid ( Jansson 1986:174f, 1988:643). Det är möjligt
att det finns en kronologisk skillnad mellan anläggandet av de underliggande
kammargravarna och själva högen. Skillnaderna i datering mellan en av de
äldsta, och en av de yngsta begravningarna, i högen ger ändå anledning att
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anta att tidsspannet mellan den första och den sista jordbegängelsen inte varit
särskilt lång. Hela anläggningen med kammargravar och jordbegängelser i
högens fyllning har uppförts under 900-talet. Det är till och med möjligt att
hela anläggningen uppförts vid ett tillfälle.

Fig. 2. Detaljplan över den sydvästra kammargraven. Observera att planritningen är
upprättad med den norra änden nedåt. Barnet med gravgåvor ligger mot kammarens
östra långvägg, den vuxne med gravgåvor ligger längs med kammarens västra långsida. Fyndnummer 18 är inte ett spänne i järn utan måste utgöra den järnring som är
fäst på en kortare spik (M13891 B:1). Det bör vara en ringformad järnhank
från ett förövrigt bortvittrat träskrin.

Mellan barnets kropp och kammarens östra långsida (Fig. 2) hittades en
samling unika artefakter, tre blåmusselskal, en mindre bit oformlig harts, två
bitar grå till grågrön flinta, ett kohorn, en genomborrad hörntand från björn
samt en ca 4x2 cm stor glättad oregelbunden något rektangulär gråsten (Fig.
3). I kammargravens benmaterial ingick även sju obrända fragment från en
svinbete, ett fynd som inte omnämns i rapporten och därför inte med säkerhet
kan kopplas till barnet (Hellman 1944:4, Sigvallius 1995:1 & 3).
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Det ska också påpekas att en genomborrad tand från hund eller räv också
ingick i smyckegarnityret i den övre graven. Likaså ingick ett fragment av en
tandrot från hund eller räv i brandgraven. Om det senare är ett hänge eller
en del av ett djur är ovisst. I den osteologiska rapporten omnämns inga fler
fragment från hund eller räv, däremot fragment från flera olika delar av nöt
(Hårding 1997:tabell 4). Att det gick att identifiera flera fragment av nöt
men inga fler än tandroten från en hund eller räv, antyder att det sistnämnda
är ett hänge eller en amulett. Även om det sistnämnda exemplet inte är ett
tandhänge utgör en björntand, en hund/rävtand och en oborrad svinbete ett
både ovanligt och sällan diskuterat artefaktmaterial.

Fig 3. Några av barnets gravgåvor. Överst kohornet som inte tycks vara ihåligt. Nederst
till vänster den genomborrade björntanden. Själva tanden med emaljen är kraftigt
nersliten. Nederst till höger den oformligt polerade stenen.

Att resa hög på hög
En hög med två kammargravar, med ett begravt barn och flera kvinnor ställer en
rad besvärande frågor kring etablerade föreställningar om hur yngre järnålderns
sociala system manifesteras i kammargravar och gravhögar. I tolkningarna om
yngre järnålderns högläggning och dess begravningspraktiker dominerar idén
att det under en hög finns endast en gravsatt person. Flera arbeten har visat på
att högens monumentalitet och placering i landskapet användes under järnåldern för att uttrycka regionala samt sociala olikheter, så som genusrelaterade
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och/eller hierarkiska skillnader. En tolkning som fått stor spridning är att
högresandet under yngre järnålder utgör en metafor för en samhällsgrupp av
fria personer med rätt att äga mark inom odalen (Skre 1998:213-250, Svanberg
2003:142-149, Bratt 2008:161-178). Denna tolkning går i samma anda som
förslaget om att vikingatida gravar som överlagrar stensättningar från äldre
järnåldern, på ett symboliskt plan skapade en genealogisk återkoppling till vad
som vikingatid uppfattades som en ursprunglig gårdsinnehavare eller förfäder
(Zachrisson 1994:228ff, Hållans Stenholm 2006:343).
Tolkningen av odalens betydelse i järnålderns samhälle och dess relation till
gravhögar är intressant som en delförklaring till högresandet. Odalsbegreppet
är enligt mig, ett för trubbigt instrument som för användas i förståelsen av
järnålderns föreställningar om relationen mellan högen och livet efter döden
eller förhållandet mellan kropp och själ. En allt för ensidig utgångspunkt
riskerar att reducera yngre järnålderns begravningspraktik till enbart ett selektionsinstrument (Mejsholm 2009:155). Den ger också tveksamma låsningar
i förståelsen av annorlunda begravningspraktiker. I det här fallet barn- och
kvinnogravar under hög, något som knappast får rum inom de ramar som
upprättats inom debatten kring odalen (Bratt 2008:98ff ). En högs ägorättsliga
hävdande, behöver inte ha varit mer betydelsefull än till exempel gravhögens
roll som sakralt byggnadsverk. Även i en till synes ordinär anläggning har det
byggts in kosmisk symbolik som har betydelse för att förstå hela anläggningen
(Nordberg 2003:75f, 2009:251ff ).
Hög 30 sammansatta minnespraktik måste förstås uppfattas som betydelsebärande och möjlig att tolka ur en mängd utgångspunkter, och inte enbart som
ett uttryck för odalen (jmf. Gansum 2004:99ff, Back Danielsson 2007:257ff ).
Skillnaderna mellan olika former av överlagringar kan tjäna som exempel.
Den vikingatida praktiken att delvis överlagra anläggningar från äldre järnåldern bör betraktas som annorlunda än den samtida och likartade praktiken
där högar helt överlagrar flera anläggningar som enbart är något eller ett par
hundra år äldre. I det förstnämnda fallet önskades det skapa ett genealogiskt
förhållande över ett årtusende, en form av mytisk historiserande. I det andra
fallet kan tidsskillnaderna faktiskt medge minnet av ett reellt genealogiskt
förhållande (Hållans Stenholm 2006:343f ).
Hög 30 är ett exempel på den senare varianten av minnespraktiker. En
praktik som, för att skiljas från andra överlagringar, skulle kunna benämnas
inkorporerande överlagringar. De är inte en vanlig gravform under järnåldern,
men förekommer i olika delar av landet. Det unika har i ett fåtal fall betonats,
men mer sällan har de individuella begravningarna lyfts fram för att förstå
vad för typ av helhet de som anlade högen försökte att gestalta. Främst har
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gravarna tolkats som släktgravar, manifestationer av ägobyte, revirmarkörer
eller elitgravar avsedda för utvalda ålderskategorier eller personer med särskilda dödssätt (Arbman 1933:18f, Seiler 2001: 88, 134, Bratt 2009:98ff ).
Genomarbetade analyser av anläggningar med flera begravda, som fokuserar på
olikheter i genus, kön och ålderskategorier har främst förekommit i samband
med analyser av anläggningar från andra tidsperioder (Strassburg 1997), även
om det också har förekommit i järnålderssammanhang (Seiler 2001:56-72, 88).

Det döda rummet
Kammargraven är en särskild begravningsform under järnåldern, ibland
innehåller gravarna också ett spektakulärt gravmaterial. Vissa av dessa gravar
är jordbegängelser, vilket innebär att även själva begravningspraktiken måste
betraktas som annorlunda. Kammargravarnas inbördes skillnader borde ha
inbjudit till en livlig diskussion om intentionerna till gravpraktikernas olikheter. I stället har forskningen främst fokuserats kring avgränsningar och
definitioner av kammarens konstruktion. Utifrån kontinentala förebilder har
kammargraven kopplats till samhällets manliga elit (Lamm 1973, Gräslund
1980:44f, Bratt 2008:171 med ref., Fischer, Soulat & Victor 2009).
Kammargravsdiskussionen präglas av motsägelser. Det finns en medvetenhet om att traditionen med att anlägga kammargravar i ett så pass begränsat
område som Mälardalen saknar kronologisk kontinuitet (Lamm 1973:87,
Fischer, Soulat & Victor 2009:187). Mälardalen jämförs ofta med exempel
från kontinenten, trots att man forskningen är väl medveten om att även
kammargravarna i norra Europa har stora olikheter i form, kronologi och
begravningspraktiker. Gravarnas sociala och genusolikheter beaktas oftast
inte. Det finns en mängd rika brandgravar samtidigt som det finns i princip
fyndtomma kammargravar. Förhållanden som gör att det är svårt att betrakta
kammargraven som enbart ett uttryck för en socialt mycket välbärgad grupp,
även om så ofta kan vara fallet. Att kammargravar både under yngre som
äldre järnåldern även härbärgerade mycket rikt utstyrda kvinnor är viktigt
att framhålla. Det är en allt för ofta en negligerad genusaspekt (Gräslund
1980:78f, Lamm 1973:86f, Nordberg 2003:257ff, Ljungkvist 2006:148ff,
Bratt 2008:171f ).
Att problemområden och luckor i kunskapen om kammargravar inom forskningen är dolda eller osynliggjorda är tydlig utifrån ett norrländskt perspektiv.
Från mellannorrland är kammargraven i Högom väl känd (Ramqvist 1992).
Att Ådalen, och Överlännes i synnerhet, är ovanligt rik på kammargravar är
däremot mindre omtalat (Selinge 1977:374, Grundberg 2005a:161ff ). Av
socknens 22 undersökta anläggningar är nio kammargravar. Den senvikinga103
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tida kammargraven på Holmgravfältet (Selinge 1977:302 & fig. 60) har ofta
lyfts fram, medan den vendeltida kammargraven med vapenuppsättning på
samma gravfält (Selinge 1977:284ff ) mer eller mindre fallit i glömska. Den
vendeltida gravens ovanliga närmast kubiska form och placeringen av bland
annat skölden indikerar att den döde begravts sittande (Fransson in manus
2011). Under hösten 2009 undersöktes också en folkvandringstida kammargrav under hög i samma socken (George in manus 2011). Även om de flesta
av kammargravarna är vikingatida visar detta att det i Överlännäs finns ett
kontinuerligt bruk från folkvandringstid in i sen vikingatid.
Kammargravarnas formrikedom är mycket stor i Överlännäs. Behovet av
att definiera kammargraven är ett kärt och ofta återkommer problemområde,
som ofta avslutas med att mångfalden medför att forskarna tvingas pekar ut
en rad undantag (Gräslund 1980:27, Stylegar 2005:167f, Fischer & Victor
2008:134 faktarutan). Envisheten i diskussionen är märklig med tanke på att
redan Jan Peder Lamm konstaterade att form och storlek inte är lämplig som
utgångspunkt för att definiera kammargravar. Hans definition utgår från att
kammargraven är en plats där den döde placerats i ett konstruerat rum. Det
avgörande är att konstruktionen inte går att flytta. Detta till skillnad från en
kistbegravning där den döde placeras i en rörlig kista. Vidare betonar Lamm
vikten av att inte låsa tanken vid att kammargravar ska vara en träkonstruktion,
ett påpekande som ofta negligerats i forskningen. Han lyfte särskilt fram de
norska folkvandringstida hällkistorna, en gravform som även bör betraktas
som kammargravar (Lamm 1973:84ff ). Hällkistor finns emellertid även från
yngre järnåldern och hans infallsvinkel ställer viktiga frågor kring till exempel
de gotländska och öländska hällkistorna från järnåldern (DWG III:2, abb.III
54:16, 39-42, ÖJG IV:210, fig. VI:17).
Lamms definition är tilltalande eftersom vad som karaktäriserar behovet av
en kammare bör vara den bakomliggande intentionen, inte enbart hur den ser
ut eller är konstruerad. En mer intentionell än arkitektonisk definition innebär
även högre krav på att utveckla och förstå motivationen bakom begravningsformen. Även om det finns en osäkerhet kring järnålderns själsbegrepp och
uppfattningar kring högboende och om hur kommunikation genomfördes med
den hinsides världen (jmf. Nordberg 2003:252-259 med ref., 2009:251f ) får
inte förståelsen av kammargraven begränsas till att enbart omfatta studier av
social tillhörighet. Det är en betydelsefull dimension, men knappast den enda.
Kammaren är ett konstruerat rum, en luftfylld plats där man till skillnad från
praktiken med eldbegängelsen inte vill förstöra kroppen. Syftet är troligen att
ge den döde en möjlighet att fullfölja en evig uppgift, handling eller praktik
som uppfattats som synnerligen betydelsefull av de efterlevande (Gräslund
1980:45f, Fischer, Soulat & Victor 2009:187f ).
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Denna tankegång ger en möjlighet att förstå kammargravarna i hög 30 som
ett uttryck för ett kommunikationsbehov. Möjligheten att möta den döde,
att kunna väcka den döde i situationer där så krävdes, för hjälp, deltagande
eller som en förebild. En utgångspunkt som enligt mig, ger en betydligt större
möjlighet att förstå dynamiken bakom jordbegängelse i kammargrav. Att
enbart betrakta begravningsformen som ett sätt att manifestera social eller
militär makt ger försvårar möjlighet att förstå begravningspraktiken i kammargravarna i sin helhet. Det är inte förvånande att det ofta är personer med
hög social status som begravts i kammare. Att högstatuspersoner både i livet
och i döden kontinuerligt förväntades upprätta någon form av auktoritet eller
utförde handlingar som värnade eller stärkte det omgivande samhället medförde
sannolikt att de var särskilt intressanta för jordbegängelser. Fyndmaterialet
visar trots det att tolkningsmöjligheterna är betydligt större. Den vuxne
manliga krigaren är inte patentlösningen av hur kammargravarna ska förstås.

Barnets gravgåvor
Den sydvästra kammargraven i hög 30 är rik på föremål, inte minst finns ett
stort antal fynd som utifrån placeringen bör ha tillhört eller varit gåvor till
barnet. Att förstå barns gravgods är inte lätt. Föremål som i vikingatida och
medeltida sammanhang ofta tolkats som leksaker är djurtänder, horn, skal och
stenar men också andra föremål som hänglås, bjällror, speglar och spelattiraljer
har (Gräslund 1973:169ff, Eldjárn 1965:495). Samtidigt har samma typ av
föremål, hängen samt pärlor tolkats som uttryck för social och genusrelaterade tillhörighet (Arrhenius 1961:150-157, Thedéen: denna volym, Meaney
1981:247), eller enbart som prydnader (Fuglesang 1989). Den typ av hängen
som är aktuella detta sammanhang har också betraktats som representationer
för offerdjur och pälsverk (Meaney 1981:131f ).
Hur hängen och amuletter i form av ben, skal och horn skall tolkas i relation till barn är en öppen fråga. Ett antal djurtänder utan borrhål i barngravar,
exempelvis grisbeten i hög 30 och en björntand från en barngrav i Birka
komplicerar diskussionen (Arbman 1943:Bj 890, Gräslund 1973:170). Att
amuletter burits i små behållare eller i påsar är väldokumenterat (Meaney
1981:249ff ). Både borrade liksom oborrade tänder kan också ha fästs på
kläder eller har tolkats som rester efter djurmasker (jmf. Back Danielsson
2007:136f, Hägg 1984:65ff ). Någon tydlig skillnad mellan borrade och oborrade tänder och klor görs därför inte i detta sammanhang, inte heller mellan
oborrade och borrad skal och snäckor. Det kan uppfattas som en källkritisk
punk, men innebär i praktiken att enstaka, oftast ensamma tänder eller klor
har medtagits i diskussion. Svinbetar har i flera fall förekommit i par. Om
105
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skalen varit hängen har oftast varit omöjligt att bestämma eftersom materialet
oftast är fragmenterat.

Musselskal och andra snäckor
Av de tre ”skal av blåmussla” (Hellman 1944:4) som följt barnet i hög 30 i
graven återstår idag bara fragment (Sigvallius 1995:3). Utifrån foton har
Birgitta Johansson bedömt att det är frågan om någon art av sötvattensmussla,
varav Flodpärlmusslan ( Johansson 2010:muntlig) är väldokumenterad i
Ångermanälvens flodsystem. Musselskal daterade till järnåldern är sällsynta
i det svenska materialet, men de sötvattenspärlor som hittats i två gravar från
Birka (Bj 29 och 854) har troligen en inhemsk härkomst ( Johansson 1997:219,
2005:113). Ett mer osäkert fynd är ett genomborrat eller skadat musselskal
(SHM 13712 och 5208:2537:3-4) från Birka. Fyndet gjordes dock i ett lager
med deponerad skalblandad sjösand (Arbman opublicerad rapport). Musselskal
förekommer också sparsamt i isländskt (Eldjárn 2000:95, 170, 185, 223),
norskt (Samdal 2000:45) och anglosaxiskt gravmaterial (Meaney 1981:127f ).
Även om musslor inte är vanliga så förkommer snäckor i yngre järnålderns
smyckegarnityr. De är inte ett alldagligt föremål ( Jansson 1988:589ff ) men
utgörs oftast av olika former av porslinssnäckor. I hög 30 finns arten representerad i form av en kaurisnäcka i fyndmaterialet till den övre jordbegängelsen.
Porslinssnäckor är en typ av föremål som bör betraktas som värdefulla. Både
i Skandinavien och på kontinenten hittas de gärna tillsammans med andra
långväga objekt som halvädelstenar och elfenben från Rödahavsområdet och
indiska halvön (Nerman 1955:212f ). Porslinssnäckor har förekommit kring
Medelhavet under lång tid för att under romersk järnålder och folkvandringstid
spridas i Mellan- och Västeuropa. De förekommer på Skandinaviska halvön
och kring Östersjön från åtminstone vendeltid. På kontinenten hittas snäckorna oftast i kvinnogravar men också barn- och i vissa fall även i mansgravar.
Kring Medelhavet har de associerats med fertilitet, fruktbarhet och kulten
av Afrodite. Precis som fallosen har snäckan som symbol för det kvinnliga
könsorganet använts som skyddsamulett gentemot det onda ögat. I denna form
har den också nyttjats av barn, soldater och sjuka av båda könen (Lennartz
2004:168-177, 185ff, Jansson 1988:589ff, Samdal 2000:44). Kaurisnäckan
har hos frankerna uppfattats som en hjälp för barn och ungdomar, eller om
man så vill, som ett sätt att gynna en riktig utveckling av barnets sexuella
tillhörighet (Meaney 1981:123-130, 245).
I den norröna litteraturen förekommer en berättelse där en koppling mellan
barn och snäckor kan tolkas på ett liknande sätt. I Egil Skallagrimssons saga
berättas att huvudpersonen efter att ha skaldat sitt första poem, vilket sker
106
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vid tre års ålder, får... tre snäckskal och ett andägg (... kúfunga þrjá ok andaregg)
i belöning (Egil Skallagrimssons saga, Kapitel 31). Det har föreslagits att
gåvorna ska betraktas som leksaker (Tillhagen 1956:350). Det har poängterats
att Egil i valet av känningar, eller så som hans poetiska tacktal framställs i
sagan, bryter den gängse ålderskategoriseringen. Språkligt går han direkt från
dibarn till en ålder av ungefär sju. En ålder där barnet förväntas utrycka sig
självständigt och är redo att vara en del av vuxenvärldens dagliga liv (Yershova
2008:287ff ). Egil utnyttjar också gåvorna, om än på ett ovanligt sätt, för att
skapa känningar för krigsskepp och därigenom antyda sin egen framtid som
viking (Yershova 2008:290ff ). På ett liknande förebådande sätt framställs gärna
barn och ungdomars lek i sagalitteraturen (Tillhagen 1956:350f med ref.).
Sagans dramaturgi använder snäckskalen för att påvisa Egils unika poetiska
anlag, vilka naturligtvis är större än hans tre år. De var en gåva i all välmening och var kanske tänkta att uppfattas som värdefulla för ett barn. Egil vet
att hans förmåga borde belönas utifrån hans vuxna förmågor, med guld och
silver. Att den ofta sparsmakade sagalitteraturen lyfter fram snäckan som
särskilt betydelsefull i ett sammanhang med ett barn som överskrider givna
ålderskategorier måste i denna kontext uppfattas som betydelsefullt. Även
om det troligen inte är frågan om de tidigare omnämnda porslinssnäckorna
i Egils fall är det inte långsökt att likartade uppfattningar kan ha knutits till
olika former av blötdjur med skal.

Tänder, klor och människor
Tand- och kloamuletter är en föremålskategori som ofta associeras med äldre
tidsperioder, företrädesvis stenåldern. Sammanställningen i tabell 1 visar att
tand- och klohängen förekommer under hela järnåldern och tycks också ha
en vid geografisk spridning. Tabellens genomgång skall inte betraktas som
heltäckande utan ger en provkarta över var och i vilka sammanhang de har
hittats. Företeelse är vitt spridd både på kontinenten och på Brittiska öarna.
Sedvänjan fortlöpte in i senare perioder och finns representerat i både medeltida
som tidigmoderna stadslager (SHM 34524:737, 34821:4106, 34821:F7155,
Ölund & Kjellberg 2006:24). Artrikedomen är tidvis stor, som i Sigtunas
vikingatida och tidigmedeltida lager där fynd av genomborrade hängen av en
björnklo, en hund- eller vargtand samt bävertänder har hittats (Kjellström &
Wikström 2008:79, 162). I järnålderssammanhang förekommer de i boplatslager från Birka och Helgö i Mälardalen samt Borg i Östergötland. De två
sistnämnda kan knytas till betydelsefulla sakrala miljöer. I Borg anträffades
en örnklo (tabell 1, nr. 22) vid ett kulthus daterat till vendel- och vikingatid
(Lindeblad & Nielsen 1997:73, 109). På Helgö är klorna påträffade i anslut107
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ning till husgrupp 4 (tabell 1, nr. 11-12). Husgruppen angränsar till närliggande husgrundsterrasser med omfattande sakral verksamhet från romersk
järnålder till vikingatid (Zachrisson 2004). Att björnen utgjort en del av den
vikingatida sakrala praktiken i mellannorrlands jordbygdsbygder framgår också
av djuroffermaterialet från Frösö kyrka i Jämtland (Hildebrandt 1989:162ff ).
Tabell 1 visar att djurtänder och klor ofta förekommer i gravar med barn
och ungdomar. Några exempel utgörs bland annat av en genomborrad björnfalang tillsammans med brända ben efter ett barn i en stensättning från Helgö
(tabell 1, nr. 10). Anläggningen omfattade två välavgränsade brandgravar där
den andra innehöll brända ben efter en vuxen kvinna. Även i det gotländska
materialet finns flera skelettgravar (tabell 1, nr. 1-3) med djurtänder, åtminstone två är säkra barngravar (tabell 1, nr. 2 & 4). Ytterligare en (tabell 1, nr.
3) har tolkats som en barngrav (Rundkvist 2003:190) vilket dock saknar stöd
i det övriga fyndmaterial (DWG I:269). Det förekommer å andra sidan att
artefaktmaterialet i barngravar har proportioner avsedda för en vuxen. En
barngrav på Hellvigravfältet (tabell 1, nr. 4) har ett gravmaterial avsett för en
vuxen, trots att det enda bevarade skelettmaterialet kommer från ett barn.
Två svinbetar hittades mellan barnets lårben.
I materialet ingår också flera äldre exempel på klo- och tandhängen. I
Mälardalen har en genomborrad duvhöksklo påträffats i en kremerad barngrav från Spånga (tabell 1, nr. 13), C14-daterad till 500-talet e.Kr. (Biuw
1992:116ff, Sten & Vretmark 1988:155). Klon kan betraktas som en social
markör och som en representation för den jaktfalk barnet skulle ha fått som
vuxen. Det motsägs å andra sidan av att jaktfalkar inte är kända förrän i vendeltida material (Zachrisson 2010:166). Att tänder som bör betraktas som
amuletter, både kommer från tama och vilda djur, förekommer i gravmaterialet
på Öland redan under romersk järnålder (tabell 1, nr. 23-34), stöder däremot
tanken på att fågelklon kan betraktas som en amulett. Även i anglosaxiskt
gravmaterial existerar tandhängen under folkvandringstid (Meaney 1981:264).
Bruket av tänder och klor finns i stora delar av norra Europa och omfatta
ett brett spektrum av djurarter. Utifrån tabell 1 framgår att svenskt material
omfattar tand- och kloamuletter från björn, svin, häst, mård, hund, räv, varg,
människa och kanske även säl. Till detta kommer rovfågelklor från duvhök
och örn/havsörn. I det anglosaxiska materialet förekommer inte björntänder,
däremot finns ett flertal exempel på svinbetar och tandamuletter från häst, oxe,
får/get, bäver, människa och hund, räv eller varg. I det kontinentala materialet
förekommer framför allt björn och svin (Meaney 1981:131-138). I Rus förekommer tandhängen från björn, mård och utter (Makarov 2008:234, 349, fig.
195). En barngrav med djurtänder från Ösel i Estland (Mägi 2002:68, plate
112) visar att föremålskategorin har associeras med barn även i Baltikum.
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Barngraven i hög 30 kan associeras med tänder från två djur, en genomborrad
björntand och betar från svin. I anglosaxiskt material förekommer svinbetar
i kvinnogravar och hos yngre flickor. Samtidigt är svinet i norra Europa nära
associerat med den manliga krigaren och förekommer på exempelvis vapen och
hjälmbläck. Det har föreslagits att beten associerat med svinets aggressivitet,
något som gett kraft till krigaren, men samtidigt uppfattats som en skyddande
föremål för kvinnor och flickor (Meaney 1981:133f, 269). Svinet är samtidigt
en motsägelsefull symbol i sagalitteraturen. Sæhrímner är kanske mest känd,
men även Frej har ett svin, Gyllenborst. Djuret utgjorde både ett offerdjur, en
fertilitetssymbol och var nära associerat med krigaren. Genom Frej var svinet
också nära kopplad till kungamakten i Gamla Uppsala (Nordberg 2003:180ff,
Näsström 2001:8, 85ff, Sundqvist 2002:157-170). Frejs svin benämndes även
Slidrugtanne, vilket kan översättas med den väldiga tanden (Näsström 2001:87)
eller han med de ...fruktansvärda tänderna (Ström 1999:177). Betydelsen av
att tanden på ett så pass tydligt sätt lyfts fram ska inte enbart associeras med
svinet som härskarsymbol. Som visats ovan förekommer svinbetar också i
barngravar, vilket bör komplicera tolkningen av svinbeten. Den kan inte enbart
betraktas som ett uttryck för krigarens kraft.
Även björnen har haft förmågan att skapa mångtydiga associationer mellan
bärsärken, krig, vildhet, skydd och sexualitet. Hos samerna och i sagalitteraturer är björnen sammankopplad med sexuella tabun, fruktbarhet och erotik.
Björnen, eller människor i björnhamn, utgjorde inte enbart oövervinnliga
krigare utan kunde också avla barn med kvinnor. I rollen som skapare utgjorde
de urfäder till kungaätter där björnens karaktärsdrag kunde ärvas genom
ättleden (Bernström 1956 662ff, Edman 1956 671ff, Price 2002:366ff, 392f ).
För att förklara tandhängen, i synnerhet från björn, har vissa forskare
använt analogier från den nordeurasiska björnkulten i det finnugriska området
(Kivikoski 1973:Abb.801-802 med ref ). De kronologiska förhållandena
och företeelsens breda geografiska spridning talar emellertid för att bruket
med björntänder måste ha en bredare och mer mångskiftande bakgrund.
De vikingatida bronsavgjutningar av björntänder som förekommer i det
finnugriska området är också ovanliga på Skandinaviska halvön. I Sverige
finns enbart ett känt exempel från den samiska depån i Gråträsk (Tabell 1, nr
9). Att det också finns ett äldre bruk av björntänder på kontinenten framgår
av den franska biskopen Gregorius av Tours som levde under 500-talet. Han
återger i sina historieböcker en berättelse om en samtida trolldomsanklagad
predikant som bar med sig mullvadständer, björnklor och björnfett som reliker
(Gregorius av Tours 1963:bok 9 kap 6). Exemplet är inte direkt överförbart
till det skandinaviska materialet, men det ger en uppfattning om den kraft
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som ansågs finnas tänder och djurklor, inte bara i det finnugriska området
utan också på kontinenten.
På kontinenten har klor också uppfattats som värdeladdade spåstickor
och spelpjäser (Meaney 1981:144, 253ff, 260ff ). Liknade uppgifter finns
också i skriftligt material från Skandinavien, bland annat om bruk att rista
runor på björnklor, vildsvinsbetar och rovfågelnäbbar (Bernström 1956:662).
Förhållandet mellan tänder, klor, läkekonst, trolldom och magi ska inte utvecklas
djupare i denna artikel. Det ska dock betonas att det är viktigt att inte enbart
uppfatta dessa föremål som skyddsamuletter. Inom sejden och i händerna på
rätt person i rätt situation kan dessa hängen mycket väl ha uppfattats som
både farliga och/eller mäktiga redskap (jmf. Back Danielsson 2001, Price
2002:274ff, fig 4:11, Nordberg 2003:99ff ).
En form av tandamuletter som tycks ha en nära koppling till män, krigare
och krigsoffer är människotänder (Meaney 1981:138). Ett illustrativt exempel
på det senare är Skarphedin, Njalssönernas ledare, som i en pung bär med
sig sin dödade fiende Traen Sigfusson ena kindtand. I slutuppgörelsen där
Njalssläkten innebränns kastar Skarpheden tanden på hämnaren Gunnar
Lambesson som förlorar ett öga. Symboliken är lika mångfaldig som sagans
invecklade intrig. Amuletten är uppenbarligen skyddande för bäraren, skadlig
för fienden men också så stark att den måste kastas bort som en sista aktiv
våldshandling av den dödsdömde Skarpheden. Att ett öga skadas passar
också väl in i amuletternas avvärjande styrka gentemot det onda ögat. I det
här fallet Gunnar hämndlystna blick som kanske också uppfattades som extra
negativt. Inte bara för att Gunnar tycks ha stått Traen nära utan också för
han tidigare i sagan skonats till livet av Skarpheden (Njals saga:149f, 205).
En besläktad berättelse återfinns i Völundskvädet. Som en del av en gruvlig
hämnd på sin fångväktare, kung Nidud av Svitjod, dödar huvudpersonen
Völund dennes söner, smider smycken av barnens tänder och ger till kungens
dotter. Uppenbarligen för att senare droga och göra dottern med barn (Den
poetiska eddan 1972:125ff ). Människotänder i form av vad som tycks vara
amuletter är ovanliga, och av tabell 1 framgår det att de förekommer i både
mans som kvinnogravar (Tabell 1, nr. 1 & 15).
Sammanställningen i tabellen pekar inte på ett tydligt förhållande mellan
de olika könen och specifika djurtänder. Utifrån det anglosaxiska och kontinentala gravmaterialet har det betonats att hängen och amuletter i metall, ben,
sten och trä framför allt tycks ha utgjorde en del av kvinnans vardagsliv, och
att de i andra hand ska de ha varit associerade med barn (Meaney 1981:269,
jmf. Lennartz 2004:214, 218-232). Gravmaterialet i manliga gravar omfattar
däremot sällan amuletter. I stället återfinns samma symbolspråk med svinet,
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örnar, hästlika figurer och runor på vapen, hjälmar och söljor. Det har tolkats
som en parallell och likvärdig praktik (Meaney 1981:240f, jmf Svedin 1998).
Som nämnts ovan tycks däremot antalet barngravar utgöra en förhållandevis stor andel av det genomgånga materialet (tabell 1). Samtidigt ska man
vara medveten om att huvuddelen av de kända barngravarna under järnåldern
saknar tand- eller klohängen. Att amuletter har en motsägelsefull bakgrund
och betydelse stärks av att även barn i det anglosaxiskt material sällan begravs
med amuletter, eller några gravgåvor överhuvudtaget. Om djurtänder, eller
andra amuletter, generellt uppfattades som nödvändiga i vardagslivet borde
de rimligtvis också vara vanligare, speciellt hos barn (Meaney 1981:245). Det
senare visar att amuletten endast varit betydelsefull i särskilda situationer, eller
i samband med ett aktuellt problem. Amuletter anses också ha ett förhållande
till profylaxiska sammanhang, gentemot feber, kramper och inflammation,
eller som stärkande kraft vid havandeskap, barnafödande, barnets tandömsning och ingången i puberteten. Särskilt rovdjurständer har uppfattats som
skyddande gentemot det onda ögats (Meaney 1981:7, 134ff ).
De två djurtänderna i barngraven i hög 30 kan naturligtvis tolka som enbart
profylaxiska eller skyddande. Samtidigt visar genomgången att tänder, inte
minst från björn och svin, har kopplingar till en mängd företeelser som också
omfattar social tillhörighet, mytologiserande genealogi och hamnbyten. Idén
om att människan kunde påverka och åtminstone i viss mån styra kroppens
möjlighet att helt skifta karaktär innebär att människorna under järnåldern
också associera de kroppsliga förändringar hos barn och tonåringar som en
besläktad företeelse. Åtminstone så pass jämförlig att den associerades med
materiell kultur som uppfattades som gynnsam för kroppsliga förändringar.
Påtagligt är också att liknande associationer även tycks ha funnits kring snäckor
och skal. Sammantaget kan därför både klo och tandhängen, samt snäckor
i olika former, ha uppfattats som något som kunde vara till hjälp eller skydd
vid förändring. I detta sammanhang främst förknippas med förändringen av
det egna kroppsliga jaget.

Barnens växande och en kvinnas död
Tillsammans med björntanden och musselskalen hittades ett kohorn, två eldslagningsstenar i flinta, en blankslipad oregelbunden sten och en liten klump
harts. Hur kan dessa föremål förstås i en gemensam kontext? Föremålen kan
naturligtvis betraktas som leksaker, kohornet kan ha varit ett dryckeshorn,
men det kan även förbindas med boskap och därmed också med rikedom,
näring och fruktbarhet.
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Kohornet ger samtidigt anledning att lyfta fram urkon Audumla, en världsalltets urvarelser, som ur saltet på stenblock hade förmågan att alstra livets
urnäring, mjölk. Audumlas funktion i mytologin passar väl in i den restriktiva
roll det kvinnliga ges i den norröna litteraturen. Hon slickar fram Bure ur en
sten. Något som lika gärna kan ses som att hon befriar honom mer än att hon
regelrätt skapat honom. Hon vårdar Ymer genom sin stinna mjölkproduktion,
men hon reproducerar inte, är inte havande och föder inte heller fram något.
Audumla är nödvändig som frambringare, omhändertagare och omvårdare,
företeelser som i den norröna litteraturen tycks vara närmare associerade
med djur än människor och gudomligheter (Clunies Ross 1994:157f, 185).
Den lilla blankslipade oregelbundna stenen kan möjligtvis betraktas som en
del i detta sammanhang, en representation för ett formbart material i nära
förhållande till kon och barnet.
En fyra- till åttaåring kan upplevas som inte helt färdigmejslad. Ett litet
barn på väg att bli ett större barn med insikter och färdigheter som möjligen
efter denna transformation fick bestämda ansvarsområden i samhället. Det
lilla barnet betraktades kanske inte som en helt färdig människa, en person
som fortfarande formas, slickas, av den i graven symboliskt representerade
Audumla och en blankslipad sten. Även de två bitarna av eldslagningsflinta
kan förstås utifrån ett liknade perspektiv, som en representant för Muspelheim,
eldens värld. Alternativt som de gnistor som i mötet med den kalla världen
Nifelheim skapar liv, så som det beskrivs i Gylfaginning (Snorre Sturlasson
1978:kap. 5-6). Att lära sig eldslagning, att själv skapa gnistor, att göra eld kan
ha varit en viktig tröskel att passera för ett barn. Även hartsen kan ses i ett
sammanhang av skapelse och människotillblivelse. Asarna frambringade de
första människorna ur trädstammar (Snorre Sturlasson 1978:kap. 9). Harts,
som i grund och botten är kåda, kan ha representerat människokroppens
urmateria, trä, eller alternativt, trädets livgivande och formbara vätska.
Kaurisnäckans förhållande till det kvinnliga könet har redan berörts. Även
musslan kan betraktas från en likartad utgångspunkt. Att det ursprungligen
tycks ha varit tre skal kan tolkas som ett utryck för den betydelsen som tretalet
tycks ha haft inom yngre järnålderns mytologi (Andrén 2004). Om barnet
verkligen är en flicka är osäkert. Symboliken hos musslorna skulle också kunna
stå för det oformligt, ofärdiga, det som ska formas. Att även pojkar och manlighet kunde associeras med snäckor visar exemplet med Egil Skallagrimson.
Det är möjligt att det lilla barnet uppfattades som könlös. Inte på det sättet
att barnet uppfattades som ett Det, könet hos barn lämnar knappast någon
tvekan. Däremot så fanns kanske idén om att formerandet av en färdig eller
riktig könstillhörighet inleddes i den ålder som det döda barnet representerar.
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Audumla som det vårdande och omhändertagande, men också den som aktivt
befriar något ur stenen, är här måhända viktigare än reproduktionen. Det är
inte en pånyttfödelse som sker i gravkammaren, snarare en del av livets förändringar som kan kräva kraft, vägledning, skydd och omvårdnad. Flickan har
inte lämnats ensam i en så viktig och svår övergångsprocess. Om den vuxne i
kammaren är barnets mamma eller släkting saknar utifrån detta resonemang
relevans. Det betydelsefulla är att de tillsammans visar upp ett idealtillstånd,
en gemensamhet som uppfattades som helt avgörande för möjlighet till en
riktig förändring. Att barnets föremål är placerade mellan dess kropp och
kammarens vägg, vända bort från den vuxne, är kanske en antydan om dess
gryende självständighet. Ett skapande av en egen person, något som barnet
måste göra själv, inte helt ensam, men ändå själv.
Kammargraven kan som utifrån en sådan utgångspunkt betraktas som en
plats som möjliggöra en manifestation av en evig tillblivelse och övergång
mellan barndom och ung flicka. Kvinnan i samma kammargrav är den enda
vuxna i högen som har med sig två eldslagningsstenar av flinta. Barnet och
kvinnan har därmed haft möjlighet att utföra gemensamma handlingar med
sina respektive stenar. Måhända har eldslagningen, att lära sig att slå gnistor,
i detta sammanhang en mycket stor symbolisk betydelse. Gnistslagningen
inleder förslagsvis den process som barnet står inför. Om den vuxne betraktas
som ledsagare för barnet, som den lärande parten, skapar de tillsammans ett
rum fyllt av tillblivelse och transformering. En uppgift som väl passar in i en
kontext där kammargraven och högen kan ha varit nödvändig för att skapa en
kraftig och tydlig metafor. En plats att återvända till vid behov av förebilder för
fostran, skolning och omvårdnad, särskilt i samband med ett barns övergång
från ett stadium till ett annat. Att ett barn i en så pass betydelsefull situation
kan ha haft behov av en skyddande och stärkande, alternativt transformerande
kraft, i olika symbolstarka djurtänder kan uppfattas som följdriktigt.

En hög sammansatt av hela livet
Hög 30 bör förstås som ett monument, en konstruktion, som med jord binder
sHög 30 bör förstås som ett monument, en konstruktion, som med jord binder
samman en helhet om minst fem personer. Att det finns gemensamma drag
framgår delvis av fyndmaterialet, av den likartade begravningsformen och
att de flesta, kanske alla, är av kvinnokön. Fyndmaterialet uppvisar sällsynta
kombinationer, som hängen i form av djurtänder. De är ovanliga under järnåldern och antalet i hög 30 måste betraktas som exceptionellt högt. Givet
att högen enbart innehåller kvinnogravar kan monument betraktas som en
symbol för människas livscykel (jmf. Strassburg 1997:172ff ). I den sydvästra
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kammaren finns ett barn och en vuxen. Den vuxne är, om Hårdings antagande
om ursprunget för de omärkta lösa tänderna från högen, mellan 25-35 år
gammal. Överst i högen har en ung kvinna, eller tonåring, på ungefär femton,
sexton år begravts (Hårding 1997:9, Fransson 2010:manus). Det är möjligt
att målet för sexåringens växande var att uppnå en likvärdig ställning som
ungdomen i högen topp. Kvinnan i den översta graven har fått med sig ett
riktigt smyckegarnityr och är den enda i högen som fått med sig ovala spännbucklor. Ovala spännbucklor är typiska kvinnliga föremål men deras sociala,
ålders- eller genusbetydelse har i obetydlig grad varit föremål för forskningen.
I det här sammanhanget tycks spännbucklorna vara nära förknippade med
en fullt utvecklad, men ung kvinna. Att det inte på samma sätt har sammankopplats med vad vi åtminstone idag betraktar som en mer vuxen person visar
högens övriga begravda. Kvinnan i den nordöstra kammargraven är äldre,
mellan 17 och 25 år (Hårding 1997:10). Bortsett från en ensam pärla saknar
hon smycken. Gravgåvorna utgörs av arbetsredskap såsom nål och syl. Detta
gravgods, och kombinationen är inte vanlig i Ångermanland. Förslagsvis
kan föremålen tolkas som att de ingått som redskap i en arbetsdräkt, men
de skulle även kunna representera en ”ideal kunskap”. I detta fall skulle det
kunna antyda att en fullvuxen kvinna bör kunna förädla råvaror och behärska
ett eller flera hantverk förslagsvis sömnad på tyg, skinn eller läder. Något som
gav kvinnan en väldefinierad, aktiv och stark position i samhället. Att den
döde som begravts tillsammans med barnet är äldre kan vara betydelsefullt
utifrån en tolkning av högen som en sinnebild av en människas, i det här fallet
en kvinnas, livscykel. Det var måhända inte möjligt att ledsaga ett barn mot
vuxenlivet innan man själv genomgått all de led som krävdes för att tillslut
nå en fullvärdig vuxenhet.
Den sista graven särskiljer sig från de andra, genom att vara en brandgrav.
Något biologiskt kön har inte kunnat bestämmas och åldern har inte kunnat
preciseras närmare än till mellan arton och sextifyra år (Hårding 1997:tabell
4). Även om den döde kan vara relativt ung bör den begravde ändå betraktats
som fullvuxen, kanske högens äldsta individ. Om högen i sig är en skildring av
en kvinnas ideella livscykel kan brandbegängelsen ha betraktats som det bästa
sättet att transformera och överföra en människa till eftervärlden efter ett liv
som uppfattats som fullgånget. I en brandbegängelse finns något slutgiltigt i
förhållande till de övriga jordbegängelserna.
Brandgraven skiljer sig också från de övriga jordbegängelserna genom
att olika delar av ett nötdjur fått följa med på brandbålet. I flera av högarna
på Björkågravfältet förekommer djurdepositioner som bör tolkas som offer
(Fransson in manus 2011, Hårding 19997:11). Att nötdjuret återkommer i
114
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det sammanhang som kan betraktas som slutpunkten i högens berättelse är
intressant. Möjligen är det återigen en representation av Audumla, men i en
fas där hon liksom den döde destrueras och förstörs, måhända har nötdjuret
också delats bland de sörjande som en del av en gravmåltid. Människan kan
inte längre omskapas utan måste förstöras och definitivt förpassas till något
annat. Nötdjuret var möjligen en del i samma process. En materialisering av
en definitiv slutpunkt både för den omvårdande och omskapande Audumla
och för den människa som hon format genom livet.
De personer som fått med sig djurtänder är det lilla barnet, femton- till
sextonåringen och den äldre personen i brandgraven. Det har konstaterats
att den unga kvinnan i den övre graven uppvisar karies (Hårding 1997:9).
Djurtanden kan i detta fall ha haft en profylaxisk bakgrund. Samtidigt bör djurtänderna precis som samtliga begravda betraktas som en del av en gemensam
kontext. Om högen och dess innehåll kan betraktas som en representerande
en kvinnas livscykel är det tänkbart att djurtänderna utgjorde mycket viktiga
objekt i vissa specifika situationer, i övergångsfaser där behovet av tandens
kraft, dess symbolvärde eller skyddande verkan hade en avgörande betydelse.

Avslutning
Hög 30, förstådd på det sätt som beskrivits ovan, visar att barn utgjorde en
aktiv del av järnålderssamhället, som en självklar del av en människas livscykel.
Allt annat är naturligtvis omöjligt. Barnets roll förtjänar docka att poängteras
i och med att barn allt för ofta negligeras i arkeologisk forskning.
Anläggningen är komplicerad och sammansatt varvid den naturligtvis
erbjuder flera alternativa förstålelser. Det är dock inte möjligt att erhålla en
helhetsförståelse utan att inkorporera barnet i analysen. Genom att fokusera
på barnet och placera barnet i centrum för arbetet, öppnas nya och mer kreativa sätt att förstå komplicerade och sammansatta företeelser. Förståelsen av
barnets position och del i kvinnans livscykel, ger nya möjligheter att tolka
högen och kammargraven som något mer än enbart manifestationer av social
tillhörighet, äganderätt och genealogiska förhållanden. Inkorporerandet av
flera ålderskategorier och genus ger i förlängningen också en möjlighet till
en mer mångfacetterad förståelse av äldre samhällen.
Hög 30 är kanske en till synes oansenlig gravhög, men med ett innehåll där
minnespraktiken måste betraktas som mycket komplicerad och sammansatt.
Högens kammargravar kan betraktas som delar av ett evigt slutet rum för
upprätthållandet av praktiker och företeelser som man ville ha en möjlighet
att återkomma till. Högen utgjorde inte bara en materialisering av behovet
att visualisera en viktig punkt i landskapet, utan är också ett uttryck för hur
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flera närbesläktade händelser och förändringsprocesser kunde inkorporeras
till en gemensam manifestation. Hög 30 kan betraktas som ett tittskåp med
olika fack av olika livserfarenheter och kunskaper som kunde kombineras
och plockas isär utifrån behov. Samtidigt skapades ett monument, en representation av en idealkvinna, med alla hennes livsstadier, en kombination av
barn, ungdomar, vuxna och äldre. En plats inte bara för sorg utan också för
växande, där en människa inte betraktas som statisk utan tvärtom ständigt
är under förändring.
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Appendix: Tabell I
Nr.

Djurdel

1

1 tand

Borrad

Djurart

Kontext

människa

jordbegängelse

man
barn

2

2 svinbetar

svin

jordbegängelse

3

2 svinbetar

svin

jordbegängelse

Kön

Ålder
”vuxen”
”barn”
barn ?

4

2 svinbetar

svin

jordbegängelse

barn

”barn”

5

1 hörntand

varg/björn

jordbegängelse

man

”vuxen”

barn

0-14 år

0-7 år

6

tänder

häst

depå

7

tänder

häst

depå

8

1 tandemalj

ja

grav?

9

bronshänge

ja

depå

10

1 klo

ja

björn

brandgrav

11

1 tand

ja

hund/säl

kulturlager

12

1 tand

ja

björn

kulturlager

13

1 klo

ja

duvhök

brandgrav

barn

14

1 hörntand

nej

björn

jordb. i kista

barn?

-

15

1 tand

människa

jordb. i kammargrav

kvinna

”vuxen”

16

1 tand

ja

nöt

kulturlager

17

1 hörntand

ja

hund/räv

jordbegängelse

kvinna

15-16 år

18

1 hörntand

ja

björn

jordb. i kammargrav

barn

4-8 år

19

1 svinbete

svin

jordb. i kammargrav
ospec.

18-65 år

20

fragment

hund/räv

brandgrav

21

2 svinbetar

svin

lösfynd

22

1 klo

23

1 djurtand

24

3 tänder

ja
ja

örn/havsörn

kulturlager

björn?

jordbegängelse

hund & svin

jordb., tänderna låg

man & barn

c. 30 & c.10 år

vid den vuxnes hals
25

1 tand

häst

jordb., tanden låg

barn

invid hällkistan
26

1 tand

häst

jordb., i hällkista

3 skelett

-

27

1 tand

”rovdjur”

jordb., i hällkista

omrört

-

28

1+1 tand

djur & häst

okänt vilken anl.

29

1 tand

”djurtand”

jordb., i hällkista

30

1 tand

häst

jordb., i hällkista. barn &

2 kvinnor &

30-40, 25-30,

äldre kvinna,

1 barn

& ”barn”

man

20-40 år

kvinna

adultus

låg intill varandra
31

1 tand

häst

brandlager, kärl

32

flera

”rovdjur”

brandlager, men
tändern är obrända

33

1 tand

svin

jordbegängelse

34

flera

mård

okänd grav

35

1 tand

svin

jordb. i träkista
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Nr.

Datering

Socken

Diarienummer

Referens

1

C14:895-1180

Hablingbo

Go

SHM 8064:124

DWG IV:229f, III:226, 682

2

1000-1100-talet Hablingbo

Go

SHM 8064:126

DWG IV:300, I Abb126:3-4

3

vikingatid

Grötlingbo

Go

SHM 32181:27A

DWG IV:269, I Abb 89:2-3

4

1000-1100-talet Ire

Go

GF C 9285:233

DWG IV:416f, I Abb 215:4-5

5

mynt:991-1040

Ire

Go

GF C 9285:240

DWG IV:419, I Abb 217:12

6

vikingatid

Havdhem

Go

Shm 7802

DWG III:1:226

7

vikingatid

Tingstäde

Go

Shm 16357

DWG III:1:226

8

-

Frösö

Jä

SHM 27361:2 F25

Tillväxten

9

1000-1100-tal

Piteå lappm.

Nb

SHM 10501

Serning 1956:49f

10

900-1000-tal

Ekerö

Up

SHM 30710:28:25II

Helgö XIV:41ff

11

järnåldern

Ekerö

Up

Saknas

Helgö XII:46

12

järnåldern

Ekerö

Up

Shm:28480:9034

Helgö XII:46

13

C14: 500-talet

Spånga

Up

Raä 168

Biuw 1992:116ff

14

800-900-slut

Adelsö

Up

Bj 890

Bj 890

15

mellersta vik

Adelsö

Up

Bj 585

Bj 585

16

vikingatid

Adelsö

Up

Saknas

17

mellersta vik.

Överlännäs

Ån

M13891:A

Sigvallius 1995:3

18

mellersta vik.

Överlännäs

Ån

M13891:B

Sigvallius 1995:3

19

mellersta vik.

Överlännäs

Ån

M13891:B

Sigvallius 1995:3

20

mellersta vik.

Överlännäs

Ån

M13891

Hårding 1997:9

21

-

Nora

Ån

SHM 7975:15a-b

22

1000-talet

Borg

Ög

SHM 33910:865

23

järnåldern

S. Möckleby

Öl

SHM 8835:5

se texten
ÖJG IV:283

24

järnåldern ?

Smedby

Öl

SHM 23981:11S

ÖJG IV:217

25

rom. järnåld.

Smedby

Öl

shm 24768:C

ÖJG IV:211, 218

26

ä. rom

Bjärby

Öl

KLM 1414/75;1967:1

ÖJG III:158

27

y. rom.

Hulterstad

Öl

Raä 77,79, 81:2a

ÖJG III:314

28

järnåldern

Kastlösa

Öl

Raä 72-76,89

ÖJG III:151

29

y.rom. V:I

Mörbylånga

Öl

Raä11

ÖJG III:83

30

y. rom. V:2

Mörbylånga

Öl

Raä 43

ÖJG III:78

31

ä. rom. IV:2

Runsten

Öl

Raä 37-53, 182:1

ÖJG II:353

32

ä. rom

Runsten

Öl

Raä 37-53, 182:3

ÖJG II:353

33

f. rom. järnåld.

Långlöt

Öl

Raä 54:grav 309

ÖJG II:168, 206

34

rom. järnåld.

Glömminge

Öl

Raä 111:?

ÖJG II:77

35

vikingatid

Köping

Öl

Köpings skola

ÖJG:I:54, 97

Tabell 1. Kända fynd av tänder och klor, med eller utan borrhåll, som utifrån fyndomständigheterna kan betraktas som amuletter. Lägg märke till att valet av referenslitteratur gör att materialet sannolikt har både geografiska som kronologiska svagheter.
Sannolikt har företeelsen haft en betydligt mer jämn spridningsbild. Förkortningar;
GF = Gotlands fornsal, M = Murberget, Länsmuseet Västernorrland, SHM = Statens
historiska museum, KLM = Kalmar läns museum.
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Spåren av de små.indb 122
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Vem är flickan i graven bredvid?
Konstruktion av kvinnlig barndom under vikingatid på Gotland
S us anne T he dé e n

Underbarnet
I en vikingatida skelettgrav på Iregravfältet på nordöstra Gotland påträffades
vid en arkeologisk undersökning ett stort antal pärlor tillsammans med andra
föremål som av tradition har tolkats som tillhörande den vikingatida gotländska
kvinnans dräkt. Pärlorna hade placerats på bröstkorgen i fem rader, vilka hölls
isär av pärlspridare. Totalt återfanns 195 pärlor varav 107 snäckskalspärlor.
Flertalet av de övriga pärlorna var tillverkade av enfärgat glas i kulörerna gul,
grön och blå. Fyra bärnstenspärlor och två pärlor i millifioreteknik tillhörde
också pärluppsättningen (fig. 1). Ett förgyllt dosformigt spänne, vilket fäst
samman ytterplagget, hittades direkt nedanför hakan och var och ett av två
djurhuvudformiga spännen, som höll fast kjolens axelband, låg på bröstkorgen
i höjd med armhålorna. Ett redskapsspänne återfanns på den vänstra överarmens insida. Två nycklar och en kniv hängde i redskapsspännets kedja. Tre
likadana armringar bars på den högra underarmen (Tabell 1, nr 22). Flera
andra föremål, som inte tillhört dräkten utan sannolikt lagts ned som ett led i
begravningsritualen, var placerade på runt kroppen. Nedanför fötterna låg en
kam och vävbrickor medan en sländtrissa påträffades bredvid vänster smalben.
Två bronsbeslag som troligen var rester efter ett träkärl återfanns vid höger
underarm. Järnspikar från träkistan hittades på olika platser runt kroppen. I
graven påträffades också textilier i form av silkesfragment. Spännetyperna och
ornamentiken tyder på en datering av graven till 900-talet e. Kr. (ThunmarkNylén 2006:85, 692). Kroppen var placerad i utsträckt läge på rygg med huvudet
åt S och hade förmodligen ursprungligen legat i en träkista vilket indikerades
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av trärester i graven. Den osteologiska bedömningen visade att den begravda
var en ung person och att döma av dräktdetaljerna var det sannolikt en flicka
som hade jordats i en kvinnas dräkt och smycken (Stenberger 1962:128).

Fig. 1. Pärluppsättning från grav 230A på Iregravfältet, Gotland
(Thunmark-Nylén 1995, fig. 207a).

Begravningen av flickan riktar uppmärksamheten mot flera betydelsefulla
frågor: Varför gravlades en förhållandevis ung flicka i en vuxen kvinnans dräkt
och varför smyckades hon med betydligt mer omfattande pärluppsättning
än vuxna kvinnor? Förekom en tydlig och dualistisk gräns mellan kvinnlig
barndom och vuxenliv eller fanns det flera ålderssteg för barndom under
vikingatid? Vilka betydelser kan den kvinnliga dräkten med dräktrelaterade
föremål ha haft i konstruktionen av åldersbaserade identiteter under vikingatid?
Målsättningen med artikeln är att undersöka den kulturella konstruktionen
av kvinnlig barndom och övergången till vuxen kvinna i relation till pärlor
och andra dräktrelaterade föremål i vikingatida gravar på Gotland.

Ett livscykelperspektiv på barndom
Redan 1989 påtalade den norska arkeologen Grete Lillehammer att barn
till stor del är ouppmärksammade inom arkeologi (Lillehammer 1989).
Sedan dess har ett flertal såväl internationella som skandinaviska arkeologer
studerat barn och den kulturella konstruktionen av barndom i förhistoriska
samhällen (Meskell 1994, Sofaer-Derevenski 1994, 1997, 2000; Johnsen &
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Welinder 1995; Moore & Scott 1997; Welinder 1998; Scott 1999; Thedéen
2004; Svedin 2005; Mejsholm 2009). I den här studien definieras barn i vid
mening som en biologisk kategori vilken representerar individer från födelsen
till 15 års ålder. Barnbegravningar som påträffats i vikingatida skandinaviska
sammanhang försummas emellertid fortfarande till stor del och än mer betydelsefullt är att de inte sällan betraktas som undantag snarare än som delar
av ett mönster. Det finns trots detta några goda exempel som man kan utgå
ifrån i framtida studier. Redan 1972 skrev Anne-Sofie Gräslund (1972) en
artikel om barngravar i Birka, gravar som också Stig Welinder (1998) har
studerat. Enligt Welinders analys uppbar barn under vikingatid sannolikt
en tydlig genusidentitet redan från födseln. Det indikeras av två ömsesidigt
uteslutande grupper för barnbegravningar inklusive spädbarn i Birkamaterialet.
Det förekommer dock variationer inom varje grupp (Welinder 1998:193f ).
Gräslund identifierar så många som 92 barngravar bland Birkagravarna genom
att undersöka längden på kistor och schakt. Förutom genusspecifika föremål
tillhörande flickor och pojkar kan hon också belägga särskild materiell kultur
i barngravar såsom skallror, bjällror och speglar (Gräslund 1972:161ff ). För
gotländska barngravars vidkommande har Lena Thunmark-Nylén påvisat
liknande mönster som Welinder har uppmärksammat i Birkamaterialet, dvs.
att barn erhöll en genusidentitet från födseln. Dessutom menar hon att barn
sannolikt bar liknande dräkter som vuxna redan från födseln (ThunmarkNylén 2006:442).
Barndom är en åldersrelaterad process som är relationell, kulturellt konstruerad och situerad i historiska sammanhang men barn genomgår också tydliga
biologiska förändringar vilket också måste beaktas (Sofaer-Derevenski 1997,
2000a:8f ). Därför måste kronologisk, biologisk och social ålder särskiljas på
samma sätt som kön och genus (Ginn & Arber 1995:5). Det är dessutom
väsentligt att skilja på olika åldersgruppers sociala roller och genusidentiteter
inom barndomsbegreppet t ex spädbarn, småbarn, äldre barn eller ungdomar
(Scott 1999). Barndom ställs ofta i opposition till vuxna eller har ansetts vara en
neutral, passiv grupp utan genusidentitet (Lucy 1994; Sofaer-Derevenski 1997,
2000a:11; Svedin 2005:47). Tvärtom kan barn i vissa fall vara agenter och ha
genusidentiteter från födseln. I andra fall erhåller barn genusidentiteter innan de
når puberteten eller uppfattas som sexuellt mogna. Det medför att övergången
från barndom till vuxenliv är betydelsefull att studera för att förstå relationen
dem emellan (Crawford 2000:172; Joyce 2000:476ff; Stoodley 2000:461). På
samma sätt är studier av den kulturella konstruktionen av ungdom angelägna
(Beaumont 2000:39). Följaktligen, eftersom barndom inte kan uppfattas
som en egen identitet måste den undersökas i relation till vidare frågor kring
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den kulturella konstruktionen av ålder och livscykel liksom i förhållande till
genus, social status och etnicitet (Gowland 2006:145). Ett livscykelperspektiv
på barndom inbegriper också att studera möjliga passageritualer och hur nya
identiteter kan ha uttryckts eller gestaltats som en övergång från en fas eller
steg i livet till en annan. Livscykelritualer för kvinnor, speciellt initiation, har
ansetts omfattats av andra utmärkande drag än initiation för pojkar till män
(Lincoln 1991: 99ff ). Tidigare forskning menade att passageritualer för kvinnor
huvudsakligen var knuten till biologiska förändringar såsom menstruation,
barnafödsel och klimakteriet medan livscykelritualer för män var mer associerade med sociala förändringar t ex initiation till krigarstatus. På senare tid
har det uppmärksammats att också kvinnor genomgår passageritualer som
är förbundna med sociala förändringar i livet som giftermål, myndighet eller
att bli änka (Lutkehaus & Roscoe 1995). Dessa slutsatser får konsekvenser
för studier av kvinnlig barndom. För det första måste man beakta att det kan
förekomma passageritualer för barn i allmänhet och flickor i synnerhet och
att barndom inte självklart kan uppfattas som en period där barn successivt
iklär sig ett genus utan ritualer som markerar en förändrad identitet. För det
andra kan inte livsfaser och livscykelritualer under barndomen för pojkar och
flickor antas att ha följt samma väg. Slutligen kan barndom, fastän barndom
har starka kopplingar till biologiska förändringar när ett barn växer upp, också
innehålla sociala passageritualer.

Vikingatida pärlor
Vikingatida pärlors kronologi, produktion, ursprung och handelsvägar har
framförallt studerats av Johan Callmer (Callmer 1977). Gotländska vikingatida
pärlor har kortfattat diskuterats av Callmer och Thunmark-Nylén i förhållande till ursprung, produktion, material och färger men inga detaljerade
eller omfattande studier har genomförts (Callmer 2006:196; ThunmarkNylén 2006:183). Vikingatida pärlor har framförallt tolkats i relation till
den kvinnliga dräkten och pärlor som smycken och kvinnlig prydnad utifrån
gravar (Rundkvist 2003; Svanberg 2003; Thunmark-Nylén 2006). Generellt
uttrycker den kvinnliga “appearance” genom dräkten en distinkt och specifik
gotländsk kulturell identitet genom bruket av särskilda spännen såsom dosformiga och djurhuvudformiga spännen liksom fiskhuvudformiga hängen, vilka
endast undantagsvis påträffas på fastlandet eller på andra platser. Osteologiska
bedömningar har visat att dessa spännen och hängen är tydliga markörer
för ett kvinnligt genus under vikingatid. Antalet och kvaliteten på föremål i
kvinnogravar har företrädesvis uppfattats som en indikation på social status i
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samhället (t ex Petré 1984; Rundkvist 2003; Svanberg 2003). Inom skandinavisk
forskning har följaktligen den vikingatida kvinnliga dräkten, pärlor inkluderade,
mestadels diskuterats utifrån perspektiven kulturell identitet och social status
och betydligt mindre i relation till variationer inom ett kvinnligt genus eller
kulturell konstruktion av kvinnliga ålderskategorier. Internationella studier
av genus, social ålder och appearance har hittills haft få motsvarigheter inom
skandinaviska studier av sådana frågeställningar för det vikingatida samhället
(t ex Barnes & Eicher 1992; Sørensen 1997).
Ett annat förhållningssätt är istället att utgå från att pärlor i kvinnogravar
representerar något mer än prydnad, dräkt och välstånd. Pärlor kan ha haft
en betydelsefull roll som minnesföremål i ett muntligt berättande (Fernstål
2004:175). Eller pärlor och andra dräktrelaterade föremål kan ha brukats i
livscykelritualer för att signalera förändrade identiteter och övergången till en
annan fas i livet (Stoodley 2000:463; Gowland 2006:143ff ). Förklaringar av
pärlor som symboler för magi, som amuletter med beskyddande egenskaper
eller pärlor i särskilda färgkombinationer använda mot det onda är också
tankeväckande och uppslagsrika tolkningar av pärlors polysemiska betydelse
(Bye Johansen 2004:468). Dessa idéer innebär dessutom att antalet pärlor
liksom färger, material och komposition av pärlor kan ha innebörder bortom
smyckes- och prydnadsaspekten.
Pärlor påträffas vanligtvis på bröstet och är arrangerade som uppsättningar
i rader och trådarna är då fästa i pärlspridare såsom visas i en detalj från grav
218A på Iregravfältet, Hellvi socken på nordöstra Gotland (Fig. 2). Pärlorna
är ofta kombinerade med olika hängen eller så uppträder de i särskilda
kombinationer eller sekvenser på pärltrådarna. Ett exempel är grav 189 från
Kopparsviksgravfältet på Gotland där snäckskalspärlor var uppträdda tre och
tre med en glaspärla emellan (Petré 1984: 68; Thunmark-Nylén 2000:856). I
några fall har pärlorna dock burits i halsband eller har spridits över hela kroppen
(Gräslund 1972:173). I det sista fallet kan pärlorna sannolikt inte knytas till
den dödas dräkt utan istället till praktiker i samband med begravningsritualen.
Exempel på hur pärlor har brukats i begravningspraktikerna är gravar med
en eller ett fåtal pärlor, ofta små röda, där pärlorna troligen har deponerats av
en sörjande efter att brandbålet brunnit ut då dessa pärlor påträffas obrända
(Callmer 1977:92; Petré 1984; Artelius 2000:142). En liknande företeelse har
noterats i samband med gravar på Gotland, i vilka pärlor kan uppträda i en
kombination av en röd, en grön och en vit pärla. Pärlorna med färgtriaden
är mestadels deponerade intill kroppen och har troligen inte tillhört dräkten
(Thunmark-Nylén 2006:183).
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Fig. 2. Pärlors placering på bröstet. Grav 218A, Ire, Hellvi socken
(Stenberger 1962:54).

Pärlor och social ålder
Det förekommer en stor variation i antalet pärlor som påträffas i vikingatida
gravar på Gotland från inga eller enstaka pärlor till flera hundra. Ett generellt
mönster är att antalet pärlor i gravar sjunker under loppet av vikingatiden
(Thunmark-Nylén 2006:186). Dessutom har man menat att gravar som
innehåller fler än tre pärlor ska uppfattas som kvinnogravar medan gravar
med tre eller färre pärlor sannolikt representerar mansgravar (Petré 1984).
Det är emellertid möjligt att påvisa en korrelation mellan osteologisk ålder
hos begravda kvinnor och antalet pärlor. I tabell 1 visas osteologiskt bedömda
barn och kvinnor upp till en ålder av 35 år i gotländska vikingatida skelettgravar
i relation till antalet pärlor samt ett urval av andra föremål som varit en del
av dräkten: armringar, spännen och nycklar. Siffrorna inom parentes anger
antalet snäckskalspärlor. Uppgifterna har hämtats ur Thunmark-Nylén (2000).
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Över 1000 vikingatida skelettgravar har undersökts på Gotland men bara ett
fåtal har bedömts osteologiskt. Dessutom framgår det av sammanställningen
i tabell 1 att vissa åldersintervall saknar eller har ytterst sparsam representation. Det gäller framförallt osteologiskt bedömda personer i åldersintervallet
10-20 år. Underlaget är följaktligen begränsat men några idéer till tolkningar
och förståelse kommer trots detta att föreslås. Åldern hos de gravlagda har
uppskattats med hjälp av osteologiska åldersbedömningar, längden på kistor
eller schakt och/eller armringarnas storlek. Eftersom en osteologisk könsbedömning inte är möjlig för barn har gravar som innehåller spännen som kan
knytas till osteologiskt bedömda kvinnor, fler än tre pärlor samt armringar
i barnstorlek ansetts representera unga flickor i analogi med resultaten från
studier av barngravar på Birka (Welinder 1998). Barngravar med vapen, spännen
som kan kopplas till osteologiskt bedömda mansgravar och bältesdetaljer har
därför uteslutits då de antas visa att det rör sig om pojkgravar. Äldre vuxna
och gamla kvinnor har också utelämnats då syftet är att studera den kulturella
konstruktionen av kvinnlig barndom och övergången från flicka till kvinna.
Tabell 1 illustrerar att gravar för små flickor under fem års ålder ofta innehåller ett fåtal eller begränsat antal pärlor (Tabell 1, nr 1-13). Två av gravarna
innehåller ett lite större antal pärlor (Tabell 1, nr 4 och nr 12). Det kan förklaras
av att de gravarna innehåller barn som är nära femårsåldern. I nr 4 var två barn
begravda varav det ena bedömdes vara i 3-4 årsåldern. Nr 12 har ingen osteologisk bedömning men längden på träkistan kan tyda på att även denna flicka
var närmre 5-årsåldern än spädbarnsåldern. För äldre flickor i ålderskategorin
5 till mellan 15 år och 20 år ökar antalet pärlor markant och kan uppgå till
så många som mellan 100 och 250 pärlor (Tabell 1, nr 14-23). Antalet pärlor
minskar återigen med början under åldersspannet 15 till 20 år och uppgår
till färre än 50 pärlor (Tabell 1, nr 24-30). Det genomsnittliga antalet pärlor
för olika ålderskategorier framgår av tabell 2. Siffrorna har beräknats utifrån
totalt 78 gravar. Det förefaller utifrån antalet pärlor i gravar som om det är
möjligt att belägga flera ålderskategorier för kvinnor i allmänhet och flickor i
synnerhet. Tre trösklar eller övergångar tycks vara betydelsefulla under kvinnlig
barndom: Den första uppträder vid födelsen eller under livets första år när ett
fåtal pärlor ges till flickebarn. Den andra sker i femårsåldern när flickor erhåller
stora pärluppsättningar inklusive snäckskalspärlor. Det genomsnittliga antalet
pärlor för flickor i denna åldersgrupp skulle som framgår av tabellen också
överstiga antalet pärlor i övriga ålderskategorier även om snäckskalspärlorna
utelämnades. Den tredje passagen synes inträffa någon gång mellan 15 och
20 år när antalet pärlor i gravarna reduceras avsevärt. Tyvärr finns endast ett
fåtal osteologiska bedömningar i åldersintervallet mellan 10 och 20 år varför
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den övre gränsen för åldersgruppen är otydlig. En kvinna som osteologiskt
bedömts vara mellan 15 och 20 år (Tabell 1, nr 23) hade en stor mängd pärlor
i sin uppsättning medan en något äldre kvinna som bedömts vara 17 år endast
hade 24 pärlor i sin uppsättning (Tabell 1, nr 24) Det ger en indikation om
att en övre åldersgräns kan ha funnits i 15-årsåldern.
Det framgår vidare av tabell 2 att efter en topp i det genomsnittliga antalet
pärlor för ålderskategorin ca 5-15 vilken uppgår till 167 pärlor, minskar
antalet pärlor under loppet av en kvinnas liv från 15 pärlor i åldersspannet
15-50 år till 9 pärlor för åldersgrupper over 50 år (jfr Stoodley 2000:462). Två
slutsatser kan sannolikt dras från detta resultat. Den första slutsatsen är att
antalet pärlor i vikingatida kvinnogravar förmodligen säger mindre om social
status och mer om social ålder. Den andra är att den gradvisa minskningen
i det genomsnittliga antalet pärlor kan indikera att kvinnor under sin livstid
har gett bort eller lämnat över pärlor till släktingar eller andra generationer
möjligen i samband med livscykelritualer (jfr Gowland 2006:151).
Osteologisk
ålder

Genomsnittligt
antal pärlor

Antal gravar

0-5		12			13
5-15		
167 (115 u. snäckskalspärlor)
10
15-35		20			7
15-50		15			48
50+		 9			7

Tabell 2. Det genomsnittliga antalet pärlor i relation till osteologiskt bedömd ålder.

Pärlor och symbolik
Majoriteten av pärlorna funna i gravarna är tillverkade av enfärgat glass eller
glasfluss. Men det förekommer också enstaka eller ett fåtal pärlor av bärnsten,
karneol, ametist eller bergskristall. Pärlorna kan vidare vara silver- eller guldfolierade, vara flerfärgade eller tillverkade i särskilda tekniker som millifiore.
Ett generellt mönster är att pärlors storlek ändras från mindre till större
samtidigt som antalet färger liksom bruket av polykroma färger ökar under
loppet av vikingatiden (Thunmark-Nylén 2006:186). Det har uppmärksammats att gotländska pärlor dessutom uppvisar särskilda drag, vilket är i linje
med det generellt unika formspråket på Gotland (Callmer 2006:196). De
färger som föredrogs på pärlor under vikingatid var grön, gul, vit och turkos/
blå (Thunmark-Nylén 2006:186). Ett utmärkande drag som framgår av tabell
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1 är att ett stort antal snäckskalspärlor förekommer i gravar med det största
antalet pärlor (Fig.1, Tabell 1, nr 14-23). Tidigare forskning antog att dessa
pärlor var framställda av lokal kalksten men nya undersökningar har belagt
att pärlorna ursprungligen varit kaurisnäckor (Trotzig 1988:289). Gravarna
med den största mängden snäckskalspärlor tillhör den andra ålderskategorin
för flickor mellan 5 och ungefär 15 års ålder. I de yngsta flickornas och i de
unga vuxna kvinnornas gravar uppträder snäckskalspärlor ibland, men då
endast i ett fåtal exemplar.
Snäckskalspärlorna påkallar också en diskussion om betydelsen av pärlors
färg. Kulturella innebörder av färger har betonats av flera forskare (Turner
1967; Jones and MacGregor 2002). Det är särskilt färgerna vitt, rött och svart
som har tillskrivits kulturell mening (Turner 1967). Snäckskalspärlorna är vita
och har en ytstruktur som gör dem delvis olika andra pärlor. I västerländsk
tradition har färgen vit associerats med oskuldsfullhet, renhet, kyskhet, äkthet
och ursprunglighet medan vitt haft andra innebörder i andra kulturer (Darvill
2002:74). En av begravningarna med ett stort antal pärlor från Vallstena,
Uppgarde, innehöll emellertid inte snäckskalspärlor utan istället ett flertal
vita glaspärlor. Det styrker att just färgen vit varit av vikt (Tabell 1, nr 14).
Gravar från Hellvi, Ire, nr 182B och Tofta, Gnisvärd, nr 2 innehöll också ett
stort antal vita glaspärlor sannolikt för att väga upp snäckskalspärlorna som
inte var lika många i dessa gravar som i andra gravar med snäckskalspärlor
(Tabell 1, nr 19, 23).
De vita snäckskalspärlorna kanske träddes upp på flickors halsband i
samband med en livscykelritual när flickorna var omkring 5 år för att markera
inträdet i en ny fas i livet. Valet av just snäckskalspärlor antyder att pärlornas
vita färg hade en symbolisk mening; en mening som kan ha associerats men
oskuldsfullhet och renhet och som tillskrevs flickor i ålderskategorin 5-15
år. När flickorna trädde in i nästa fas i livet som sexuellt mogna kvinnor togs
pärlorna bort ur uppsättningarna eftersom de hade förlorat sin symbolik.

Armringar och andra föremål i dräkten
Också andra dräktrelaterade föremål kan vara väsentliga i skapandet av åldersbaserade identiteter. Materiell kultur såsom armringar, armbyglar, dräktspännen och nycklar förefaller också ha betydelse för hur kvinnors sociala ålder
uttrycktes (Tabell 1). I det här sammanhanget uppmärksammas armringar
och armbyglar eftersom de uppvisar intressanta mönster i sin placering på
höger eller vänster arm i förhållande till åldersbaserad identitet; mönster
som kan kopplas samman med de tidigare resultaten för pärlor. Uppgifterna
om armsmycken, spännen och nycklar har liksom för pärlorna excerperats ur
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Thunmark-Nylén (2000). Först kan nämnas, att döma av tabell 1, att spännen
och nycklar kan bäras av flickor, inte uteslutande av den vuxna kvinnan, (jfr
Arwill-Nordbladh 1990; Thunmark-Nylén 2006:442) men bara i undantagsfall
av flickor i den yngsta ålderskategorin från födseln och upp till femårsåldern.
I de fallen tycks flickorna vara nära femårsgränsen (Tabell 1, nr 10-13). Det
medför att vi kan förfina påståendet att barn bar likadana dräkter som vuxna
redan från födseln (Thunmark-Nylén 2006:442). Det förefaller snarare som
om de yngsta flickorna barn en del av dräkten avspeglad i armringar och ett
fåtal pärlor. Istället är det från femårsåldern som flickor börjar bära likadana
dräkter som vuxna kvinnor inklusive spännen och nycklar. En ytterligare aspekt
som särskiljer de yngsta flickorna från de något äldre är att flickor i den första
ålderskategorin ofta begravs tillsammans med en vuxen och ibland också med
en kruka som placerats vid huvudet (Thunmark-Nylén 2006:428). De äldre
flickorna från fem år och uppåt begravdes istället i egna gravar.

Fig. 3. Armring i barnstorlek från Grötlingbo, Barshalder (SHM27739:1b).
Foto: Yliali Asp SHM 2001-07-19.

Från tabell 1 kan utläsas att armringar kan bäras av flickor redan från födseln
(Tabell 1, nr 1, 3). Det är vanligt förekommande att armringarna har en
diameter mellan 4 och 5 cm, vilket är en storlek som passar just barn (Tabell
1, Fig. 3; Thunmark-Nylén 2006:428, 442). Vissa armringar har dessutom
öppna eller flexibla ändslut, vilket följaktligen gör dem reglerbara för att passa
barn i olika åldrar allteftersom ett barn växer. En diskussion som funnits
kring armringar och armbyglar har varit huruvida det funnits någon särskild
innebörd i deras placering på den högra eller den vänstra armen eller varför
det endast är ungefär en tredjedel av alla kvinnor som har burit armsmycken
överhuvudtaget. Några utmärkande drag har noterats. Armsmycken bars oftast
på underarmen och det vanliga är antingen en armring eller både en armring
och en armbygel på samma arm. Armringar kunde bäras på både den högra
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och den vänstra underarmen medan armbyglar med få undantag har placerats
på den vänstra underarmen (Lidström 1989: 52; Thunmark-Nylén 2006:164).
Om det fenomenet ställs i förhållande till ålder blir det möjligt att konstatera
ytterligare en aspekt nämligen att med få undantag bär barn under femton års
ålder inte armbyglar. Istället förefaller de att bära armringar på höger underarm att döma av de exempel som finns (Tabell 1, nr 10, 17, 22; jfr Gowland
2007:60). Från och med åldersintervallet 15-25 år börjar kvinnor att bära
armringar och armbyglar på den vänstra underarmen möjligen en indikation
på en förändring i den åldersrelaterade statusen som kan förknippas med en
passageritual (Tabell 1, nr 23, 24). På Barshaldershedsgravfältet i Grötlingbo
på södra Gotland förekommer en lokal och något annorlunda tradition där
armringar liksom på övriga Gotland bärs på höger arm från födseln. När
flickorna trädde in i vuxenlivet flyttades däremot inte armringen till vänster
arm utan istället adderades en armbygel på den vänstra armen. Att södra
Gotland haft delvis egna traditioner är också följdriktigt i förhållande till en
egen ornamentik på armbyglar vilket indikerar att identitet också uttrycktes
lokalt inom det gotländska samhället (Thunmark-Nylén 1983:251).
Två begravningar är särskilt intressanta då de uppvisade motstridiga drag
för antalet pärlor och placering av armring. Den första begravningen är Tofta,
Gnisvärd, grav nr 2 (Tabell 1, nr 23). Graven innehöll förutom andra dräktrelaterade föremål 152 pärlor liksom tre armringar placerade på den vänstra
underarmen (Carlsson 1987). Den osteologiska bedömningen visade att den
begravda var en kvinna i 15-20 årsåldern. Kvinnan i graven förefaller därmed
att ha armringarna placerade på den förväntade armen sett i relation till hennes
ålder men fortfarande bar hon ett lika stort antal pärlor som flickor i en yngre
åldergrupp. Det kan förstås som att kvinnan hade genomgått en passageritual
men inte en annan. Det indikerar också att ritualer för att byta plats på armring
och att ge bort pärlor inte sker vid samma tillfälle utan vid olika.
Den andra graven innehåller motsatta drag. Det är grav 503 från Iregravfältet
(Tabell 1, nr 26) som innehöll en armring på den högra underarmen, 25 pärlor
samt en nyckel. Kvinnan har osteologiskt bedömts till ett åldersintervall
mellan 20 och 25 år. Hennes ålder är följaktligen i linje med den förväntade
mängden pärlor men däremot inte placeringen av armringen. Kanske kvinnan
hade genomgått den andra men inte den första livscykelritualen i kontrast
till kvinnan i Gnisvärdsgraven. Överlappningen mellan de båda gravarna
i förhållande till den osteologiska åldern kan göra en sådan idé möjlig. I
åldersintervallet 15 till 25 år kan det sålunda förekomma diskrepanser eller
variationer i relation till antalet pärlor och armringens placering på vänster
eller höger arm. Förslagsvis var passageritualer för kvinnor mellan 15 och 25
gradvisa eller flexibla och mer förknippade med sociala passager vilket med133
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Fig. 4. Gravid kvinna med snäckskalspärlor och armring placerad på höger arm
(Othem, Slite, SHM 23896:2B).

för att den kronologiska åldern kan variera (jfr Sofaer-Derevenski 2000b:392).
Dessa ritualer var kanske också mer individuella till sin karaktär och uppnådda erfarenheter eller förvärvande av särskild status var en förutsättning
för att kunna ikläda sin en ny identitet. Å andra sidan förefaller det som om
ålderskategorier och livscykelritualer för flickor upp till 15 års ålder var mer
strikta. Det visas av förändringar i de dräktrelaterade föremålen först i samband
med födelsen eller under det första levnadsåret och därnäst i 5-årsåldern. Att
förändras från en identitet till en annan var en transformation som troligen
ägde rum vid ett speciellt och tydligt tillfälle knuten till en särskild kronologisk
ålder, men nödvändigtvis inte till en biologisk förändring. Kvinnor äldre än
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35 år eller kvinnor som bara bedömts som vuxna eller äldre vuxna fortsätter att bära armringar eller armbyglar på sin vänstra arm. Mönstret är mera
tydligt och samstämmigt än för åldersgruppen 15-25 år. Allt som allt finns
det 17 kvinnor i den här åldersgruppen som har sina armsmycken på den
vänstra armen medan bara fem (varav två var gravida, se diskussion nedan)
bär armringen på den högra armen. När kvinnorna blev äldre och över 55-60
år, förefaller det som om armsmyckena återigen placeras på den högra armen.
I sammanhanget kan det vara av intresse att omnämna två mycket speciella
begravningar som avviker från det övergripande mönstret för vuxna kvinnor.
Den första är en grav från Othem, Slite, SHM 23896:2B. I graven låg en
vuxen kvinna som bar 62 pärlor inklusive 32 snäckskalspärlor. En armring
påträffades på den högra underarmen. Kvinnan hade varit gravid vid dödstillfället, vilket kunde ses av skelettdelar från ett foster som hittades i bäckenet
(Thunmark-Nylén 2000:579, fig. 4). Vid Hejnum, Bjärs, SHM 8767:83
undersöktes en grav som också visade sig innehålla en kvinna med ett foster
och där armbygeln hade burits på höger arm (Thunmark-Nylén 2000:383).
Det förefaller rimligt att anta att graviditet uppfattades som en speciell eller
liminal identitet. Det kan ha markerats genom att placera armringen på höger
istället för på vänster arm.
Ett spädbarn 0-6 månader gammal från en grav i Väte, Mölner, SHM
32457:3 hade begravts i samma grav som en kvinna som bar en armring på
vänster arm (Thunmark-Nylén 2000:740). Det indikerar att när ett barn väl
var fött eller efter en viss tid skiftades armringen tillbaka till vänster arm. Av
resonemanget ovan följer att det finns en möjlighet att armringars placering på
höger eller vänster arm var knuten till föreställningar om sexuell tillgänglighet
eller fertilitet vilket uttrycktes genom att flickor, gravida och äldre kvinnor bar
armringar på höger arm medan vuxna kvinnor bar armsmycken på vänster arm.

Vem är flickan i graven bredvid?
För att summera resultaten från studien har det visat sig möjligt att genom
förändringar i den kvinnliga dräkten och särskilt genom pärlor och armringar belägga åtminstone tre ålderskategorier under flickors barndom och
övergången till vuxen kvinna. Den första åldersgruppen, som omfattar yngre
flickor från födelsen och upp till femårsåldern, kännetecknas av att flickorna
bär en armring, ofta i barnstorlek och ett mindre antal pärlor. Följande
åldersgrupp, som inbegriper äldre flickor i åldersintervallet 5 till mellan 15
år och 20 år, utmärks av att flickorna fortsätter att ha en armring på höger
arm. Den stora skillnaden för flickor i denna åldersgrupp är emellertid att
de bär pärluppsättningar med så många som 250 pärlor inklusive en stor
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mängd snäckskalspärlor eller vita glaspärlor. Dessutom är de iklädda den
vuxna kvinnans dräkt med dräktspännen som fäster både kjol och ytterplagg
samt nycklar. Det ger en antydan om att flickor från ungefär fem års ålder
har uppnått en tydlig kvinnlig genusidentitet (jfr Gowland 2006:148). Ett
barns första levnadsår utmärks av ett antal väl kända biologiska förändringar
som att få sin första tand, lära sig att gå och uttala de första orden. Men också
betydelsefulla ritualer kopplade till sociala förändringar finns belagda, t ex
namngivning och vattenösning under ett barns första levnadstid (Mejsholm
2009:104f ). Det är möjligt att både pärlor och armringar varit en del av
sådana ritualer. 5-årsålderns tydligaste biologiska förändring utgörs av att
tappa första mjölktanden och få en permanent tand som ska följa hela livet.
Men till denna ålder kan kanske också knytas sociala förändringar som ansvar
för vissa arbetssysslor eller den ålder vid vilken en flicka kunde bli bortlovad.
Den markanta förändringen av dräkten tyder på att det var en livscykelritual
av betydelse som flickor genomgick i 5-årsåldern.
Den tredje ålderskategorin för kvinnor över 15-20 år och sedan genom
kvinnors vuxna liv karaktäriseras av samma dräkt och föremål som flickor i
åldersgruppen 5-15 år. Den äldre vuxna kvinnan och äldre kvinnor bär emellertid inte lika många pärlor och ingen eller endast ett fåtal snäckskalspärlor
i sina pärluppsättningar eller pärlhalsband. I åldersintervallet 15 till 25 år
förefaller kvinnorna att genomgå en livscykelritual där armringen skiftas från
höger till vänster arm. Det är möjligt att föreställa sig ett antal olika sociala
och biologiska förändringar för kvinnor i denna åldersgrupp som den första
menstruationen, initiation till vuxenlivet, giftermål eller det första barnets
födelse som kan ha markerats genom förändringar i dräkten. Ett förslag med
stöd från de skriftliga källorna är kvinnlig myndighet från 18 års ålder som
omtalas i Gutalagen daterad till början av 1200-talet (Gutalagen 20 kap. §14).
Kanske denna initiation till vuxenliv var en institution redan under vikingatid
som betonades och tydliggjordes genom att ändra dräktens sammansättning.
En betydelsefull fråga är hur de tre åldersbaserade identiteterna relaterar
till varandra. Initierades flickor till kvinnor vid fem års ålder eller förekom det
två steg under flickors barndom, en från födelse till 5 år och en från 5 år till
15-20 år? Eller var åldersgruppen mellan 5 och 15-20 år en intermediär eller
liminal identitet innan flickorna uppnådde vuxen ålder? Ett tolkningsperspektiv kan vara att barn inte förvärvade utan ärvde sin status eller identitet
och det kan vara en förklaring till de föremålsrika flickgravarna. Om så vore
fallet uttrycktes den ärvda statusen inte förrän omkring 5 år när flickorna bär
den vuxna kvinnans dräkt och får individuella gravar. Eftersom spännen och
pärlor i flera fall visar spår av användning och slitage liksom dateringar till
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sen vendeltid eller tidig vikingatid, fast flickorna blivit begravda på en del av
gravfältet med yngre gravar, har frågor om arvegods som fördes vidare från
en generation till en annan generation bland kvinnliga släktingar ställts. De
rikt utstyrda begravningarna har setts som en indikation på att brudgåvan
har deponerats i gravarna eftersom flickorna sannolikt inte hunnit bli gifta
vid tidpunkten för sin död (Crawford 2000:175).
En idé som relaterar till arv från äldre generationer och släktingar är att
förstå den stora mängden pärlor som ett belägg för att flickorna inte ska
uppfattas som rika i termer av status utan rika sett i förhållande till sociala
relationer ( Jones 2002:171). Kanske hade dessa flickor ett stort antal släktingar
som uttryckte som omsorg, sorg och förlust av ett barn/barnbarn/brors- eller
systerbarn. Att dö ung kan anses vara en stor förlust för samhället och unga
flickor som överlevt livets första sårbara år upprätthöll möjligen en inneboende
livskraft, potential och styrka när de stod på tröskeln till att bli vuxna kvinnor.
De representerade familjens och släktens förmåga att fortleva och därmed
bestå in i framtiden. Barn kan på detta sätt vara betydelsefulla utifrån ett
fertilitetsperspektiv på släkten (Mizoguchi 2000:149). När ett barn dör bryts
en länk i släktkedjan. Flickorna kan ha burit en särskild dräkt i döden och de
gamla föremålen kan ha var varit av betydande vikt under begravningsritualen
och för minnespraktikerna. Gamla föremål kan ha brukats för att iscensätta
och kommunicera släktens ursprung och genealogi som ett långt förflutet
vilket nu kommit till en ändpunkt på grund av förlusten av en ung flicka (jfr
Arwill-Nordbladh 2007:56). En annan tolkning är att flickorna redan ärvt de
dräktrelaterade föremålen i en passageritual i femårsåldern. Flickorna ikläddes
ålderstigna föremål för att visa att de tillhörde släkter med gamla anor och
en lång historia tillbaka i tiden.
Ett förslag till förståelse är att ta fasta på snäckskalspärlorna i allmänhet och
den vita färgen i synnerhet. Kauriesnäckor är välkända symboler för fertilitet
i flera olika kulturella sammanhang (Meaney 1981, Lennartz 2004). Den vita
färgen associerar till renhet, oskuldsfullhet, äkthet och kyskhet. Det är möjligt
att föreställa sig att flickorna som bar snäckskalspärlorna hade en identitet som
mö. Det indikeras av det sätt på vilket flickorna gestaltades som socialt vuxna
kvinnor genom dräkten fastän de biologiskt inte ännu var sexuellt mogna och
tillgängliga men potentiellt fertila sett i förhållande till deras ålder. En sådan
förståelse antyds också av den symbolism som kringgärdar armringen på den
högra armen som förefaller vara kopplad till kvinnor som inte var sexuellt
aktiva eller tillgänglig; flickor, gravid och gamla kvinnor. Mö som en möjlig
identitet under vikingatiden stöds också av bruket att begreppet mö/mödom
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både i runinskrifter och inte den norröna litteraturen (Peterson 2006:45;
Göransson 1999:164). Förslagsvis kan flickor i ålderskategorin 5-15 år ha
haft en intermediär position med en del av sin identitet i barndomen som
flicka och den andra delen av sin identitet som vuxen kvinna representerad
genom en identitet som mö. Den här studien har visat att titta närmare på
gravar som vanligtvis tolkas som rika, vuxna kvinnors gravar och ställa det i
relation till frågor om social ålder och livscykelritualer kan ge nya idéer och
uppslag kring hur åldersbaserad identitet skapades under vikingatid på Gotland.
Studien har också konsekvenser för vår förståelse av det vikingatida samhället i stort genom att visa att unga flickor kunde ha betydelsefulla identiteter.
Dessutom visar studien att det vikingatida samhället på Gotland hade mer
komplexa och varierade sätt att uttrycka åldersidentitet än vad man tidigare
ansett.
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Appendix
No

Inv nr

Pärlor (1)

Armring
(3)

Armring
Placering (2)

Armring Spänne Nyckel
Storlek
(3)
(3)

Osteologisk
ålder (4)

1

Halla, Broe,
SHM19734:25:2

16(1)

x

(?)

3,8cm

-

-

0-1 månad

2

Grötlingbo, Barshalder, SHM27739:4

6(?)

-

-

-

-

-

0-3 månader

3

Hellvi, Ire, Grav 359

-

x

(?)

6,1cm

-

-

9-15 månader

Hellvi, Ire, Grav 375

43(3)

-

-

-

-

-

0-3 månader,
3-4 år

5

Hablingbo, Havor,
SHM7582:35

3(0)

-

-

-

-

-

ung flicka

6

Hablingbo, Havor,
SHM8064:126

-

x

(?)

5cm

-

-

barn

7

Lojsta, Kvie,
SHM27775

2(0)

-

-

-

-

-

barn

8

Väskinde, Gällungs,
SHM32391:9

1(0)

-

-

-

-

-

barn

9

Halla, Broe,
SHM20517:9b

4(0)

x

(?)

4,2 cm

x

-

barn

10

Grötlingbo, Barshalder, GFC8654: 2

5(0)

x

(höger)

4,6cm

x

-

barn, träkista
1,25m

11

Grötlingbo, Barshalder, SHM27739:1a

4(0)

-

-

x

-

barn, träkista
1,3 m

12

Grötlingbo, Barshalder, SHM27739:1

63(0)

x

(?)

4,8cm

x

x

barn, träkista
1,45

13

Grötlingbo, Barshalder, SHM27739:3

8(5)

-

-

-

-

-

barn, schakt
1,5 m

14

Vallstena, Uppgarde,
SHM32397:5/63

140(67)

-

-

-

x

x

5 år

15

Hellvi, Ire, Grav 218A

217(111)

-

-

-

x

x

7 år

16

När, Smiss, GFC9521
Grav 5

255(135)

-

-

-

x

-

7-9 år

17

Hellvi, Ire, Grav 232

118(19)

x

(höger)

5,8cm

x

x

9-10 år

18

Silte, Hallvards,
SHM22353:10

x

(?)

4,1cm

-

-

10 år

19

Hellvi, Ire, Grav 182B

220(59+54)

-

-

-

x

x

10 år

20

Hellvi, Ire, Grav 370

257(118)

x

(?)

4,8cm

x

-

10 år

21

Grötlingbo, Barshalder, SHM27739:1b

114(10)

x

(?)

4,9cm

x

x

barn, schakt
1,6m

22

Hellvi, Ire, Grav 230A

195(107)

x

(höger)

6,3cm

x

x

barn

4

-
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Tofta, Gnisvärd,
Grav 2

152(10+35)

x

(vänster)

-

x

Hellvi, Ire, Grav 239

24(0)

x

(vänster)

7cm

x

x

17 år

25

Hellvi, Ire, Grav 230B

17(12)

-

-

-

-

x

20-25 år

26

Hellvi, Ire, Grav 503

25(0)

x

(höger)

6,9cm

x

x

20-25 år

27

Fårö, Vinor,
SHM22459:1

41(4)

-

-

-

x

-

25-35 år

28

Hellvi, Ire, Grav 488B

4(0)

-

-

-

x

-

25-35 år

29

Vallstena, Bjärge,
Grav 112

25(0)

-

-

-

-

-

27 år

30

Hellvi, Ire, Grav 167

1(0)

-

-

-

x

-

ung adult

23
24

-

15-20 år

Tabell 1. Gravar med pärlor, armringar, spännen och nycklar i relation till osteologisk
ålder för vikingatida skelettgravar på Gotland. (1) Siffror inomparentes anger antalet
snäckskalspärlor. (2) Frågetecken betyder att placering av arm-ring på höger eller
vänster arm inte kan avgöras. (3) x = närvaro av föremål, - = frånvaro av föremål
(4) Osteologisk ålder hämtat ur Thunmark-Nylén 2000 och 2006, 429-430 (Nr. 1-8,
14-16, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 29; Liebe-Harkort 2006 och 2007 (Nr. 17, 19, 25, 28, 30);
Stenberger 1962, 113 (Nr. 20). Nr 10-13, 22 har bedömts utifrån schaktets eller kistans
längd. Nr 9, 10, 12, 22 har bedömts utifrån armringens diameter.
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Toys, Play and Swaddling
Indications of Early Childhood in Ancient Greece
Mari a Sti lu nd Somm e r

The article deals with selected archaeological children’s materials from
Ancient Greece with special attention to vase iconography, figurines and
toys.1 The selected age groups will primarily be infant and toddler periods
(age 0-3 years of age), a rare group represented in archaeology. Generally the
article concerns material traces of the two age groups. The first part is focusing on the toddler period and concern issues of enabling and the activating
of children. The material related to this period mainly concern toys. Selected
rattles and dolls are described and analyzed along with a terracotta figurine
showing woman-child-interaction to demonstrate that play was a part of
an ancient Greek childhood. Modern play-theories are used on the selected
archaeological findings to interpret the use of toys and the role of play. The
second part focuses on the youngest children and the ways in which infants
movement are being constrained. Were infants wrapped with no chance of
free movement or were they allowed to move their arms, legs and heads freely?
By looking at selected evidence such as vase – and gravestone iconography,
figurines and ancient written sources one might get an understanding how
the Greeks nursed infants. The function of swaddling and the surmised implications for the infant, seen by the ancient Greeks as well as from a modern
medical and psychological perspective, will be discussed. These two subjects
underline the great age variability, status and gender shown in the material
evidence from ancient Greece perhaps indicating an awareness of discrete
stages of childhood.
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Toys and play – evidence, function and meaning
In this section selected toys are first described and thereafter interpretations
of function, meaning and importance of play are suggested. Toys indicate that
children were allowed to play, and playing is a part of childhood (Montgomery
2009: 140-155). Play also keeps children mentally healthy, the brain develops
when children play and playing prepares for adulthood (Sheridan 2001).
Together with tools toys are some of the oldest artifacts found in archaeological
records some being around 9000 years old (Anatolian origin).
Rattles: Often infants and toddlers are depicted on chous from the classical
period. The image of children playing was a favored motif. Whether the images
of children playing depict an ideal world or reality is not known. However,
the finding of toys connects the material evidence of play to the iconographic
representation. An example is figure 1 the image showing a child playing
with a rattle. The image may be an ideal picture of a child’s play; however, the
findings of numerous similar rattles show that toys were used by children. In
addition, it seems hard to understand that adults in ancient Greece purely
had invented a toy-playing child without any reference to reality.

Fig. 1. (left) Attic red-figure chous with child on potty stool with rattle.
Fig. 2. (right) Terracotta pig rattle from Cyprus, fourth century B.C.

Figure 1 depicts an infant sitting on a potty stool with a rattle in its hand the
arm stretched out in an active pose, gazing at the rattle (or perhaps looking at
146
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Tue 8, Mar, v 11 4:42 PM

Toys , play and swaddling

an unpainted adult). As seen in figure 1 some rattles had dimensions that made
them useable for infants. In ancient Greece terracotta rattles were the favored
infant toys. The rattles produced a rattling sound when shaken, a sound that
amused infants and was believed to ward off evil spirits. In ancient Sparta it
was costume to sacrifice piglets during the Tithenides to protect infants in
care, giving the pigs a protective symbolic function (Neils & Oakley 2003:
265). Pigs are also found as feeders.
Also today rattles are favored infant toys that are attuned to the spontaneous motoric movements of the arms. In addition, the rattling sound is
developmental important because it stimulates and coordinates vital sensormotoric faculties (Berk 2009). The pig rattle on figure 2 is made of terracotta
and found on Cyprus. The measurements are: H. 7, 7 cm. L. 13, 2, cm. Dia. 5,
9 cm. Numerous findings of similar pig rattles on Cyprus indicate a massproduction centre. This pig’s body and snout are wheel-made, while the ears,
spinal ridge, the legs and tail are handmade. The ears and snout have pierced
holes to the interior which work as vents during firing. The diagonal stripes
on the body indicate hair on the pig. The pig was filled with either dried seeds
or small clay pellets to create a rattle sound when shaken. The rattle found on
Cyprus is too big and heavy to be used by an infant or smaller child (Neils
and Oakley 2003:265), so probably it was used by the caregiver to activate
and play with the child. If so, playing with a child indicates a deeper human
relation. Toys have a primary function: to be played with. The meanings construction may be that the family or caregivers actually cared about the child.
If toys indicate deeper human relations between caregivers and child, then it
may tell that some children either had a joyful childhood or were kept busy
while the caretakers did chores. Their primary needs were looked after, which
is indicated by nursing objects such as feeders and potties. However, they also
seem to be activated through play, and interacted with other humans. Activating
an infant or young child is very important, and studies from Rumanian orphanages show that children can die and become severely brain damaged if
not activated and stimulated (Rutter 2008). The toys indicate that children
were both activated and stimulated in ancient Greek society. Playing is, as
mentioned before, a part of being a child and having a childhood.
Dolls: Dolls from ancient Greece are found from the geometric period to
the Hellenistic period. They are found in several places in Greece most often
in graves or sanctuaries. The material differs and dolls made of bone, wood,
ivory, marble, cloth and alabaster are found, however, terracotta are the most
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common material. Several types of dolls have been found, static, jointed and
seated dolls. Fig. 3 and 4 are of the jointed-type.

Fig. 3. (left) Corinthian terracotta doll from early fifth century B.C.
Fig. 4. (right) Attic terracotta doll from mid-fourth century B.C.

Figure 3 is a Corinthian terracotta doll of the jointed-type from early fifthcentury B.C. The doll is female and wears a short chiton with the remains of
red paint showing garment decoration. It has long black hair and it measures
H. 12, 3 cm. Figure 4 is of Attic origin. The doll is from mid-fourth century
and is also of the jointed-type but without clothes. It is made of molded terracotta and the hair is beautifully engraved in the clay according the trend of
the period. The doll’s dimensions are: H. 15, 3 cm. and W. 5, 25 cm. Most
commonly dolls are women, but few male dolls are found. The first dolls were
shaped as a bell with only moveable legs; in the sixth century B.C. the dolls
get moveable arms, too. The jointed-type appears, and the limbs are attached
with strings (Elderkin 1930). Often the dolls have krotala (castanet-like
instruments) in their hands placing them in a dance-context (Neils & Oakley
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Spåren av de små.indb 148
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2003:267). In the late fifth-century B.C. the dolls no longer wear clothes
(molded terracotta clothes), but are now nude as in figure 4. Perhaps, the
dolls were dressed in clothes of real garments that are no longer preserved.
The function of the dolls has been addressed. Dolls were found in sanctuaries
indicating a ritual context. Young women sacrificed their dolls to different goddesses the day before their wedding day; an example is the Artemis-sanctuary
at Brauron, which also held the arkteia festival (Sourvinou-Inwood 1988).
The sacrifice of the dolls is a ritual indicating the young girls’ transition to
adulthood. The dolls seemed to have multiple functions (i.e. ritual, apotropaic
or play). But were dolls used in play? There’s no specific evidence supporting
that, however, gravesteles suggest that young females used the doll as a toy.

Fig. 5. (left) Attic gravestone with young woman with doll approx 360 B.C.
Fig.6. (right) Boiotian terracotta figurine from late archaic period.

A close look of the motif in fig. 5 shows presumably an intimate situation, the
young woman holding the doll as an infant with a smiling expression. Her
head is bending forward towards the doll while gazing giving associations
of mother-child-motifs found on classical and Hellenistic steles. If that’s
the case, the use of a doll may function as role-play where the young woman
identifies with her future caring role as a mother.
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Spåren av de små.indb 149
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Dolls are often found in girl’s graves, whereas in boy’s graves pushcarts and
toy rollers are primarily found. As the boy’s were buried with favored maletoys without religious or ritual functions, then it may be the same for girls.
Although the dolls may have had a protective value, they were perhaps primarily toys. Some types of dolls may have been votive offerings in sanctuaries;
however, the ones found in graves may have been from a domestic context. It’s
not known whether dolls in the household were available to girls at all times.
But should they be at hand for a child in the role-playing-age (3-6 years of
age) the doll may have had the function of experimenting with gender roles,
family morals and values.

Fig. 7. The Ampharete stele - Attic gravestone from late fifth century B.C.

Adult-child play: The terracotta figurine (fig. 6) is one out of a series of late
archaic Boiotian figurines depicting scenes from domestic life. The illustration in fig. 6 of a woman with a boy riding piggyback on her shoulders is rare.
The child’s gender is shown by the red color of the body – a typical gender
indication in archaic times. The figurine measures: H. 15, 3 cm and W. 5, 25.
The woman with her hands around the feet of the boy prevents him falling
backwards. The boy is in a straight-back position with his hands resting on
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the woman’s head. The facial expression of the woman indicates a smile and
the boy perhaps, too, making impression of a joyful event. Even if it’s not
seen on the figurine or the posture of the woman, the piggyback ride is an
active play, the adult running and leaping with the child on her shoulders.
This specific figurine depicts an intimate moment within a Greek household.
(Neils & Oakley 2003:266).
Grave steles from the Classic and Hellenistic period also indicate emotions
towards children. The Ampharete stele from Kerameikos in Athens dates to
the late fifth century B.C. and shows a grandmother with her grandchild
(fig. 7). The inscription clearly states the grandmother’s grief of the death of
her grandchild (Neils & Oakley 2003: 3). The child’s arms are stretched out
towards a bird the grandmother is holding in her hand while gazing at the
child. The stele is important since it indicates that the family was probably
not nuclear (mom, dad and child) as in modern Nordic families, but included
grandparents as well (and nurses). Recent psychological research of alloparenting
shows that children don’t necessarily need only the biological mother or father
to thrive as long as they have caregivers that provide them with primary care
and affection (Hrdy 2009). Research has shown that infants are capable of
developing multiple attachments with other people they are in contact with
(Howes & Piker 2008). The modern Nordic idea of the nuclear family as the
norm may not be the same as in antiquity, however, that doesn’t necessarily
mean that children were not cared for. Today, in some southern and eastern
European countries children are looked after by their grandparents or other
relatives. Childhood was probably different in ancient Greece because the
context was different.
The importance of play: The Greeks had specific words related to play: παιδιά
(refers to childrens games); δυρμα (refers to silliness and futile play); γών (is
used for competitions and games). But play seems to be universal among
mammals, and Homo sapiens is not an exception (Sutton-Smith 1977).
Play can be practical and imaginary without the use of distinct toys, but toys
can also be a simple stick or a stone. When objects are created for the sole
use of being played with, for example toy rollers and dolls, the “play-object”
changes into a toy (Baxter 2005: 39-57). Toys found in ancient Greece were
made by adults for children, and not by children themselves. Perhaps toys
were created to make children happy and content? Perhaps adults knew that
playing was healthy? Maybe the child was kept busy for the grown-ups to do
chores? Toys may have been objects of affection; something adults created to
please children. The same is the case for nursing objects; they were created
to have a practical function, e.g. feeders to accommodate the child’s primary
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need for food. It was in the family’s interest to nourish and feed the child.
Some feeders, however, are formed as a pig, a pomegranate or have ornaments
on them. Perhaps it was easier to get the child to drink when the feeder was
formed as a pig? A more systematic study of feeders might reveal a tendency
to form feeders as something fun and relatable like a pig. Perhaps the form
had an apotropaic function?
Probably not all children had a playful childhood. Perhaps some children,
especially the poor and slave children had a difficult life with labor from an
early age thus preventing them from the joy of playing. However, the material evidences show so far that some children did play and were engaged in
caregiver-child interactions. The study of children and childhood; play and
how children were nursed, raised and cared for in ancient Greece would benefit
from more focused attention from researchers (Golden 1990).

Swaddling - evidence, meaning and implications
Swaddling is an old tradition that may be dated to the beginning of the existence of Homo sapiens. Anthropologists suggest that children were swaddled
primarily to keep warm. Though, until the 1800s people believed that swaddling
increased growth and straightened limbs ensuring a perfect posture. This is
today a theory less accepted. However, pediatric studies show that children
sleep longer; the REM-sleep is deeper and infants arouse less when swaddled
(Franco 2005). The child also cries less when wrapped in clothes, and preterm
infants benefit physically when swaddled after birth; they show improved
neuromuscular development, less physiological stress, better motor organization, and more self-regulatory ability (van Sleuwen 2007). The tradition may
have resulted from the necessity for the child to be dormant in a long period
of time. But swaddling also has some serious side effects, probably unknown
to prehistoric and antique parents, such as the causing of hyperthermia when
misapplied. There is also evidence for higher risks of respiratory infections
related to the tightness of swaddling, and wrapping also increase the risk of
SID (Sudden Infant Death). Besides the benefits of a silent baby, the tradition may also have another practical function: a swaddled child couldn’t move
by itself enabling the caregiver to do chores while still having the baby near
without the fear of loosing it (Van Gestel et al. 2002:78-80).
Archaeological evidence: The earliest examples of archaeological evidence of
swaddling in Greece dates from geometric period. Terracotta figurines from
the geometric period and Aegean bronze age indicate the tradition was in
use in prehistoric times since the terracotta figurines show swaddled infants
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in the arms of a female caretaker (Neils & Oakley 2003: 31, Cat. 21: 33, Fig.
1: 60, Cat. 23). Ancient written sources suggest that children were swaddled
to keep the limbs straight and to ensure correct growth in ancient Greece.
Aristotle recommended that the child was to be swaddled as soon as possible
after birth to prevent deformations of the baby’s body (Aristotle Hist. An.
book VII, part IV). Plato claims that children should be swaddled for two
years, and that children should be carried by nurses (caregivers) for three years
(Plato Laws 7.789e). A later written source recommends that children are
unswaddled after 40 days, depending on their physique (Soranus Gynaecia
2.15). However, ancient writers believed children to be helpless and in need of
immediate care to survive the first 40 critical days. This was done by massaging
the child and wrapping it in woolen clothes (Dasen 2008: 50). The literary
sources may confirm that swaddling was practiced at least in some periods
of ancient Greek history. However, what does the material evidence show?

Fig. 8. (left) Attic red-figure kylix with child on potty stool from approx. 460 B.C.
Fig. 9. (right) Attic red-figure pelike with crawling baby from approx. 430-420 B.C.

Iconographic evidence such as grave steles show that children are sometimes
swaddled; though, the baby’s head is often left free or applied with a small
cap, which meant they could move the head freely (Garland 1990: 81-83, fig.
7). When looking at iconography of swaddled infants they’re almost never
fully covered, and often even the hands are free to reach out for an adult or
a pet. The evidence show that children were probably not left swaddled to
the age of two as recommended by Plato. Iconographic evidence of toddlers
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often shows that they were allowed to sit on the lap of caregivers, crawl on the
floor and interact with other humans, play with rattles and other toys or pets
(Cohen & Rutter 2007:45-50). Two pictures on two different vases depict a
child on a potty stool; both pictures indicate that the toddler-aged child is
allowed to sit in the stool and have free movements of arms, legs and head.
The chous from 440-430 B.C. with the child with a rattle sits on such a potty
stool (fig. 1). There are two other depictions of a child on a potty stool, which
are found on a lekythos and on a kylix from 460 B.C. and both also depict an
adult female. On the kylix (fig. 8) the child is reaching for the female adult
while twisting in his potty chair and the female reaches back while gazing at
the child. The child gazes back and his right foot is outstretched towards the
female; the gesture almost says “pick me up”. This depiction may be placed in
an intimate mother-child-sphere where the potty training is of affectionate
and private character (Neils & Oakley 2003: 241, fig 42). Other scenes indicate that toddlers were free to move around and explore: a red figure pelike
on fig. 9 from 430-420 B.C. show two adults with a crawling baby (Neils &
Oakley 2003: 237: 37).

Fig. 10. (left) Attic red-figure chous of crawling baby approx. 420 B.C.
Fig. 11. (right) Attic terracotta figurine of toddler approx. 330-310 B.C.

One female adult is reaching out for the baby that is crawling towards her both
having eye-contact. The male adult is standing in a seemingly encouraging
pose leaning forward on his cane. The toddler is in center of the depiction and
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the scene is to be put in a private context in the oikos. The female figure may
be the mother and the male the father placing the scene in a family context.
However, the scene could also be of a pedagogue and a nurse, which still tells
that the child was allowed to crawl and seemed to have intimate relations to
its caregivers. A scene of another crawling toddler (fig. 10) is depicted on a
chous from 420 B.C. (Neils & Oakley 2003: 285, fig. 96).
The chubby toddler is crawling towards a chous on the ground in front of
him. This is a classic scene on Attic chous where toddlers are often shown
crawling on all fours towards an object of interest such as a bird or a pet.
However, it’s not only in the classic period that we see crawling babies; a Late
Minoan bronze figurine of a crawling infant was found in the Dictaean Cave
on Crete. The bronze figurine is amazingly naturalistic considering the time it
was made; the infant is shown crawling with its head raised and a smile upon
its face (Neils & Oakley 2003: 237, fig. 38). The babies depicted on Attic vases
are in exactly the same pose as the figurine showing that crawling was a wellknown act of infants. Other depictions show that children were allowed to
move freely and engaged in human interactions. A grave stele from 420-410
B.C. shows a maid passing a twisting baby with out-stretched arms to the
mother. The mother is lifting her arms to take the baby while gazing at her
child (Neils & Oakley 2003: 133, fig. 25).
Women are shown on grave steles with children. The child is either on her
lap (Ampharete), being passed on by a maid or the child stands by her feet
reaching for a bird. The scenes are often marked by intimacy between the
woman and the child, for example mutual eye-contact and close body contact.
The child can be a symbol of fertility, though; the scenes may also show that
the deceased mother was a good caretaker of the child. In fig. 11, a figurine
from the Hellenistic period, 330-310 B.C. shows a seated infant girl with
outstretched arms (Neils & Oakley 2003: 239, fig 40). The chubby toddler
is posed with arms stretching up towards an adult, left leg bent up and head
looking up. This pose is typical for a toddler not yet able to walk but who
wants immediate care from an adult. Other sculptures have been found with
toddlers in the same pose (Neils & Oakley 2003: 239).
Material evidence indicates that children were perhaps not restrained in
toddler age, and in the later stage of infancy. Premature children and newborn
infants were perhaps swaddled in the first 40 weeks of their life; yet the
iconographic evidences of swaddled babies are not more frequent than the
unswaddled, and none registered depicts swaddled toddlers. The material
evidence may show that older infants, toddlers and children were allowed to
move freely; they were allowed to use their arms, legs and move their heads
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Spåren av de små.indb 155

Tue 8, Mar, v 11 4:42 PM

Maria Stilund somm er

with no restrainment; they were using rattles, sitting and wriggling on potty
stooles, and crawling exploring the household. The evidence may also indicate
intimate relations through potty-training, play, crawling exercise and intimate
interactions such as sitting on the lab and playing with pets with caregivers.
When infants are portraited as swaddled in iconography they’re often
not older than 6 months. Older infants are half-swaddled sometimes in the
headscarf of the mother or nurse. Toddlers are almost never swaddled, and
are often portraited in active poses such as crawling or playing. Swaddling can
therefore be seen as an age-indicator of the child depicted on the stele or vase.
The iconography is not in correspondence with Plato’s ideas of child-stages in
ancient Greece. The iconographic evidence indicates that children were not
swaddled until the age of 2, and not carried to the age of 3.
Functions and implications: Swaddling is a practice that went out of fashion
in the 1800s, but it is used to some extend today, even in a country like the
USA. The tradition was probably performed in ancient Greece, however
perhaps only on infants. The reason for using the practice in ancient Greece
may be pure tradition; though, there are some general benefits to the practice
that may tell us why it was done. A later written source tells that “swaddling
transforms a small shriveled animal into a human and helps it grow as straight
as possible”, which once again indicate the physical aspect of swaddling, but
also a symbolic function (Plutarch Moralia). The infant was distinguished
from an animal by swaddling. Infants were in general viewed as something
inhuman the first weeks of life and it was even mentioned to be “plant-like”
(Plutarch Moralia, 288C; Dasen 2008:50). Swaddling may have been a way to
humanize infants, and to separate them from animals and plants, thus, when
they were old enough and part of the family they didn’t need to be swaddled
any longer. They were now seen as members of the family. However, iconographic evidence show sentiments towards swaddled infants e.g. on grave
steles and votive terracotta figurines. The view on infants as being animals or
plants may be purely a male opinion, since the sentimental scenes of swaddled
babies and adults are always of a woman and child.
The argumentation of physical benefits of swaddling is mentioned in several
antique primary sources. However, as mention before there’s no evidence that
swaddling improves the growth and straightens the limbs. One reason for
swaddling infants may also be the benefit of a deeper sleep, less arousal and
therefore a quieter child. The caregivers should only feed and pamper the child
the first 2 months, and could still do other chores. It may have been easier with
a swaddled infant than an unswaddled active squirming baby. However, the
risks were also there, and perhaps antique caregivers knew that infants should
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not be restrained too long and too hard. Relatively many children died during
the first 6 months, and perhaps swaddling was related to early infancy death.
The antique parents obviously didn’t know of the risk of SID, hyperthermia
and respiratory illness affiliated with swaddling. Functionally, swaddling
were probably practices for various reasons such as physical enhancement,
the benefits of an easier and quieter child and tradition. However, material
evidence indicates that only younger infants were swaddled while older infants
and toddlers were allowed to crawl, play and interact with other humans. The
material also points out that there were caregiver-child-relations through different interaction-episodes such a potty-training and play. Young children in
ancient Greece may have had a relative stable and safe environment to grow
up where exploration was permitted and encouraged.

Conclusion2
The Material evidence in the article and the relatively large numbers of toys
found in Greece indicate that children played in ancient Greece. Some types
of toys and a figurine show that children were also played with by caregivers.
The ancient Greek child was surrounded by multiple caregivers such as (wet)nurses, pedagogues and slaves acting as primary caregivers. The biological
parents were not the only ones to create a stabile and safe environment in
the household as long as the child were nurtured and nursed by other caring
primary caregivers (allo-parenting).
Different types of toys had different functions; rattles were used by infants
indirectly (and probably unknowingly) stimulating the senso-motoric development. Dolls (probably mostly used by girls) were perhaps used as a part of
a role play preparing the girl for the future role as a mother. Further studies
of ancient Greek toys are necessary to conclude more specific about play and
role play in ancient Greece. Though, the evidence indicates that children did
play and were played with in ancient Greek society, which show that some
children had a playful childhood with both physical and mental development
as consequences. However, some evidence also indicates restrainment of the
youngest infants. It appears that swaddling was practiced to some extend
in ancient Greece, thus the materiel evidence does not correspond with the
primary written sources stating that children were swaddled to the age of two.
Grave stele iconography shows that only the youngest infants were swaddled
(0-6 moths, max. 1 year). Though, the swaddling seen on steles can perhaps
also be interpreted as an age-indicator, since after age one the child is only
swaddled in loose clothing (e.g. on Ampharete stele). However, the practice
of swaddling has probably been used to some degree in ancient Greek society.
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The tradition was probably practiced because it was believed to enhance the
physical benefits of the child straightening the limbs making the child longer
and stronger. Modern research shows that swaddled children arouse less when
sleeping, which can also have been a (practical) factor.
However, older infants were not restrained by full-body swaddling, but
only wrapped in loose clothing enabling to move their hands and head freely.
Pictures on choes also show that toddlers were allowed to crawl, explore their
surroundings and play with toys such as rattles. Older children played with
dolls, pushed carts and played piggyback interacting with adults (caregivers).
Therefore it seems reasonable to conclude that children were encouraged to
play and move freely after the first six months of restrainment caused by the
tradition of swaddling.

Fotnotes
1. The only preliminary cataloguing of specific ancient Greek children’s material is found in
the exhibition publication Neils & Oakley, (eds.) (2003) “Coming of Age in Ancient Greece
– Images of Childhood from the Classical Past”. This book will be the main archaeological
reference in this article. All figures in the article are drawn from this publication.

2. Further research on children in ancient Greece (with focus on the concept of childhood:
play, care giving, variability, status and gender shown in the material and literary evidence) will
continue with the interdisciplinary project “Being a Child in Ancient Greece – Archaeological
and Psychological Perspectives” if a PhD is obtained. The conclusion in this article will therefore
not be a definite answer to the addressed issues.

References
Baxter, Jane Eva. 2005. The Archaeology of Childhood: children, gender and culture. Altamira
Press, Oxford.
Berk, L. 2009. Child Development. Pearson, Boston.
Cohen, A. & Rutter, J.B. 2007. Constructions of Childhood in Ancient Greece and Italy.
Hesperia. Supplement book no. 41 to the archaeology magazine Hesperia.
Dasen, V. 2008. All Children are Dwarfs. Medical Discourse and Iconography of Children’s
Bodies. Oxford Journal of Archaeology. 27 (1), pp. 49-62.
Elderkin, K.M. 1930. Jointed Dolls in Antiquity. American Journal of Archaeology, Vol.
34, No. 4, pp. 455-479.
Franco, P. et al. 2005. Influence of Swaddling on Sleep and Arousal Characteristics of
Healthy Infants. Pediatrics, Vol. 115, No. 5, Illinois, pp. 1307-1311.
Garland, R. 1990. The Greek Way of Life. Cornell University Press. New York.

158
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Barn i mossar
So p hi e Berger br ant

I arkiven och magasinen i stora delar av Nordeeuropa finns det uppgifter
om och skelett som är funna i våtmarker. Forskningen tenderar dock att
fokusera på de välbevarade mossliken från järnåldern. Dessa fynd har en lång
forskningshistoria. De klassiska tolkningarna när det gäller de förhistoriska
mossliken är att de antigen är offrade eller straffade (Monikander 2010:77).
En annan tolkning av de danska mossliken från järnåldern är att de är
gravar (Mannering et.al. 2009). Forskningen på området är omfattande och
endast ett fåtal klassiska exempel kan nämnas som Glob (1965) och van der
Sanden (1996) översiktsverk, och modernare analyser på någon av de klassiska mossfynden som Pauline Asingh och Niels Lynnerup (red. 2007) om
Grauballemannen. Dessa tolkningar är ofta fokuserade på de välbevarade
mossliken från (huvudsakligen) Danmark, norra Tyskland, Holland och Irland
från äldre järnåldern. Sällan är de allt skelettmaterial från övriga förhistoriska
tider (eller för den delen järnålder) tagna med i diskussionen. Ännu mer ovanligt är det att de ben från barn som finns i mossarna tas med i tolkningarna.
Denna artikel kommer att diskutera lämningarna efter barn i mossar genom
ett flertal förhistoriska perioder. Det är ett försök att belysa fenomenet människolämningar i våtmarker utifrån en annan synvinkel än den vanliga. Att
fokusera på barnen som oftast hanteras styvmoderligt i forskningen kommer
förhoppningsvis kunna ge mera varierade tolkningsperspektiv på materialet.
Artikeln kommer huvudsakligen att behandla fynd från Danmark, men även
en del nordtyskt och svenskt material kommer att tas med i diskussionen.

Barn i arkeologi
Under sent 1980-tal började ett intresse för barnens arkeologi att växa fram,
det var dock först under 1990-tal forskningen om barn tog fart (Lillehammer
1989, 2000; Moore & Scott 1997; Sofaer Derevenski 1994, 1997a, 1997b
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& 2000b) och den har med tiden utvecklats till ett intresse för livets alla
faser (Gilchrist 2000a). Det har påpekats att barn i arkeologi ofta ses ur ett
modernt västerländskt perspektiv på vad ett barn är (Kamp 2000). Kemp
har visat att i så kallade traditionella och historiska samhällen har man sett
annorlunda på barn. Hon påpekar att relationen mellan barn och arbete är
en aspekt som varierar stort mellan olika samhällen (Kamp 2000). Gilchrist
menar att arkeologi tenderar att vara väldigt statiskt, och normalt fokuserar på
’the prime of life’. Hon menar också att vi generellt bara fångar ett ögonblick.
Genom att analysera hela det mänskliga livsförloppet menar hon att vi kan
nå en bredare förståelse av det förhistoriska samhället (Gilchrist 2000b:325).
Sofaer Derevenski anser att vi kan studera ålder både på en mikronivå, dvs.
hur föremål används för att uttrycka förändringar i en persons liv, och makronivå, dvs. hur en grupp reagerar till förändringar i åldrande processen (Sofaer
Derevenski 2000a:390).

När är man ett barn?
Storleken (längd) på gravar har använts, bland annat av Hubner (2005:29ff ),
för att identifiera möjliga barngravar. Hubner studerar nordtyska och danska
enkelgravsgravar (ca 2800-2350 f.Kr). Utifrån de 62 möjliga barngravarna
Hubner finner har endast 15 skelett eller mörkfärgningar som representerar
den gravlagda individen (Hubner 2005:29ff ). Att använda denna metod är
mycket problematisk, framför allt under perioder, så som enkelgravskulturen,
när många begravs i en s.k. hocker position. I ett tidigare arbete har jag visat
på det finns ett par gravar med långa stenkistor eller ekkistor upp till 3,15
m lång som innehåller lämningar efter barn från bronsåldern (Bergerbrant
2007:189). Längden på graven kan i många fall varken utesluta eller fastställa
att ett barn blivit begravd. För att kunna diskutera barn i förhistorien utifrån
deras behandling i döden, dvs. placeringen av deras döda kroppar måste vi
alltstå ha rester kvar av deras fysiska kroppar.
Baserat på analyser av spädbarn från irländsk neolitikum och äldre bronsålder, såväl som historisk tid, argumenterar Finlay att det är viktigt att urskilja
spädbarnen från äldre barn. Detta eftersom spädbarnen ofta får en speciell
behandling (Finlay 2000:419). Det vore även önskvärt att finna skillnader
mellan olika steg i barndomen som exempelvis Sofaer Derevenski (2000a)
kunnat påvisa i sin studie över kopparstenåldersgravfältet i TiszapolgàrBasatanya, Ungern. Hennes studie visar att det både tillkommer och försvinner
föremål vid olika åldrar (i gravmaterialet). Viktiga åldersgränser i barndomen
verkar vara ca fem år, ca 12 år och ca 15 år. Exempelvis får vissa barn en spiralarmring vid fem års ålder, dock så har ingen över 25 år begravts med en
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Spåren av de små.indb 162
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spiralarmring (Sofaer-Derevenski 2000a:392). Något som tyder på att detta
ålderspann har en speciell betydelse.
I anglo-saxiska dokument finns det indikationer att under det sjunde
århundradet efter Kristus kunde personer i tioårsåldern vara ansedda som
vuxna, medan man under det tionde århundradet var tvungen att ha hunnit
bli 12 år för att nå denna status (Kamp 2000:4). Detta tyder på att var
gränsen mellan vuxen och barn går kan variera i en relativt kort tidsperiod. I
tidsperioden 1600-1300 f.Kr. kan man argumentera att man ansågs vara en
fullvärdig medlem någon gång mellan 12 och 15 år, källäget gör att det inte
går att fastställa mera exakt (Bergerbrant 2007 kap 6). Det kan självfallet vara
så att den kronologiska åldern inte nödvändigtvis är den viktigaste faktorn (se
Fahlander denna volym) utan att även andra saker har betydelse. I förhistoriska
samhällen kanske det är könsmognaden som är det viktiga. Kan det vara så att
exempelvis den första menstrationen visar att man är mogen för ”äktenskap”
och att det sedan är detta som gör att man behandlas som en vuxen?
Anne Monikander har i sin avhandling en tabell och lista med 14C daterade
mosslik och skelett från mossar och våtmarker från norra Europa, som är
publicerade efter en viss kravlista (Monikander 2010: 80, appendix 1). Hennes
lista angående skeletten före 500 f.Kr. är dock inte fullständig, då det finns
ett flertal 14C daterade, publicerade skelett från våtmarker från neolitikum
i Danmark (se bland annat, Fischer et al. 2007; Richards et al. 2003) som
uppfyller hennes kriterier. Av de 82 lämningar från människor i våtmarker
som Monikander har med är 12 under 15 år (Monikander 2010: tabell 5).
Av dessa kommer sju från den klassiska mossliksperioden, dvs. förromersk
och romerskjärnålder och fem från tiden efter 500 e.Kr. (Monikander 2010:
tabell 5, för de fynd som nämns i denna artikel se tabell 1 i slutet av artikeln).

Neolitikum
De lämningar av barn som man i Danmark funnit från neolitikum kommer från
megaliter, jordgravar och mossar. Klaus Ebbesen och Pia Bennikes intresse för
skelett funna i mossar från neolitisktid och deras många 14C daterade skelett
har lett till att vi har en ovanligt bra förståelse för perioden (ex. Bennike &
Ebbesen 1986; Fischer et al. 2007; Richards et al. 2003). Det betyder inte att
många fler av de ca. 560 mosslik och mosskelett som återfunnits i danska
mossar inte kan tillhöra perioden (Ravn 2008:3).
Enligt Pia Bennike (1999:29) finns det flera barn begravda i mossar än
i gravar under tidig neolitikum, men antalet funna barn är endast tretton
stycken. Normalt anses barnadödligheten i traditionella samhällen vara hög
och även på gravfält med runt 15% barn mellan 0-6 år anses det vara för få
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för den uppskattade barnadödligheten (Teschler-Nicola 1994:169) Det finns
endast ett fåtal bevarade människolämningar från tidigneolitikum. I Danmark
finns där endast 62 skelett som med säkerhet är daterade till tidigneolitikum
(Bennike 1999:29). Från tidsperioden finns lämningar från människor i långhögar, megalitgravar, flatmarksgravar, och mossar ( Jensen 2001:40).
Om man jämför med de barn som är begravda i megalitgravar under mellanneolitikum blir bilden en annan. Bennike (1985: 473) skriver att 28% av
alla begravda under neolitikum är barn och unga, medan de i de megaliter
hon tar upp varierar från 46% till 28%. I hennes beräkningar ingår individer
upp till 18(21) år. Det vill säga betydligt äldre individer än vad som anses
som barn här (se ovan, Fahlander denna publikation). Räknar vi om ett av
hennes exempel, megaliten funnen i Hulbjerg så är antalet barn som Bennike
får med åldersgränsen 18(21) år 32 % (Bennike 1985:473). Räknar vi endast
individer upp till tolv år blir det 20,7 % barn.

Fig. 1. Karta över de i texten nämnda barn från mossar (blå triangel: spädbarn, gul
fyrkant: 1-8 år, svart prick: 10-14/15 år).

Myrebjerg
1921 utgrävdes ett område i en mosse i Myrebjerg, Nordenbro, Magleby
socken, Langelands härad. Platsen uppmärksammades efter att man funnit
bronsföremål från äldre bronsåldern under torven (Winther 1929:51). I ett
fält fann man en samling stenar, mellan stenarna fann man ben från män164
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niskor och djur (Winther 1929:52). I stenpackningen återfanns även ett antal
föremål: en Albuebendolk, en syl av ben, 40 flintavslag, 11 små flintblock,
tre flintspån, 2 skivskrapor och en spånskrapa. Där fanns även ett par keramikskärvor med streckornamentik (Winther 1929:53-54; Skaarup 1985:77).
Winther tidsbestämmer fyndet utifrån bronsföremålen och i hans tolkning
blir de med andra ord ett fynd från bronsåldern (Winther 1927:54). Ett av
kvinnans lårben har 14C-daterats, vilket daterade fyndet till tidigneolitikum
(Skaarup 1985:77; 4640BP ±320 K3702 (AUD 1983) 3701-2926 cal f.Kr.).
Benen ansågs vara lika svarta som torven och därför togs inga fotografier
och inga planer ritades tyvärr inte heller. Benen låg i en klunga som var
tätast i mitten och mera spritt i utkanterna. De flesta ben fanns inför en
cirkel med 1,8 meter i diameter. I en begränsad del av fält II (A1) fanns det
ett flertal människoben (Winther 1929:52). Under stenhögen fanns rester
från minst fem människor, tre vuxna och två barn samt ben från sköldpadda,
möjlig gräsand, mindre and, troligt får/get, tam oxe, svin och häst (Winther
1929:52). Benen har senare även studerats av Pia Bennike som har ålder- och
könsbedömt dem. De döda personerna var en vuxen kvinna, två unga män i
åldern 15-18 och 18-20 år gammal, barnen har åldersbedömts till 3 och 4 år
(Skaarup 1985: 76f ). Winge ålderbedömde barnen 1929 till ca. 7 år (Winther
1929: 52), men här kommer Bennikes bedömning att följas. Det finns inga
uppgifter i Winthers text om benen fanns i anatomisk korrekt ordning, bara
att det fanns mängder av ben från hela kroppens olika delar. Då det varken
finns fotografi eller detaljerad planteckning tillgänglig är det svårt att bedöma
hur kropparna/skeletten var placerade i mossen och dess inbördes relation.
Winge som har bedömt benen skrev att de (framförallt skallarna) har gått
sönder, men att inga av brotten är gjorda medan benen var färska (Winther
1929: 52). Detta väljer dock Winther att inte tro på (Winther 1929:43). Det
är idag välkänt att mossen i sig själv skapar ett tryck som kan vara förklaringen på att delar av skelettet gått sönder med tidens tand (se till exempel:
Gregersen, Juril & Lynnerup 2007:257). Winthers argument för det skulle
skett medan benen var färska är att det tydligt noterats att skallarnas olika
delar trots deras trasighet låg tätt samlade. Winther menar att de medvetet
förstörts med våld (Winther 1929:53).
Skaarup anser att individerna från Myrebjerg mosse har dräpts och sedan
offrats. Han anser att de troligtvis dött genom ett slag i huvudet och sedan
har en rituell måltid hållits, vilket djurbenen är ett vittnesbörd om enligt
honom (Skaarup 1985: 358). Att individerna skall ha ingått i måltiden är
något Bennike motsätter sig, hon påpekar att det inte finns några spår av
kannibalism på benen. Hon anser att de kan ha blivit naturligt skeletterade
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Spåren av de små.indb 165
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innan de offrats (Bennike 1999:29). Jag tolkar dock inte Skaarups text som att
människorna skeletterats eller ätits utan att det är djurbenen som är spår efter
en rituell måltid. Inte heller finner jag något i Winthers text som indikerar
att de blivit skeletterade. Winther skriver att:
I Midten af Feltet, laa en Mængde knoglar af Mennesker og Dyr. Det frembød
et mærkeligt Syn, da alt var afdækket (desværre var Knoglerne ligesaa sorte som
Tørven, saa det var haabløst at tænke på Fotografering). Filtret ind i hinanden,
som et Skarpnæsespil, der er rystet ud paa et Bord, laa Knoglerne i en Dynge, tættest
i Midten, mere spredt udefter, for saa at ende med ganske enkelte spredte Knogler ud
mod Yderkanterne af Feltet (Winther 1929:52).

Om man jämför denna beskrivning med de multipla gravarna från exempelvis
Strøby Egede, Sjælland (Strassburg 1997) eller Wassenaur, Holland (Louwe
Kooijmans 1993, Smits & Maats 1993) så kan det mycket väl vara en gruppbegravning eftersom individerna i mossen liksom i de fallen är placerade nära
varandra med huvudena i olika inriktningar. Informationen vi har räcker inte
för att veta om de begravts/deponerats strax efter dödens inträffande eller
mycket senare i skeletterad form. Eftersom det inte finns några tecken på
skelettering (Bennike 1999:29) måste vi fundera på möjligheten att detta är
en likande typ av multipel grav som vi har från Ertebølle kulturen (bland
annat Gøngehusvej 7 och i Bøgebakken; Nationalmuseet; Jensen 2001:224,
226-227), eller som de samtida megaliterna vittnar om, fast förlagd i våtmark.
Barn placerade i mossar från tidsperioden finns också i Ulvemosen, Sorø,
här finns tre vuxna och fem barn (AUD 1996:327). I Tammosegård Mose,
Gribskov kommun, på Själland ett överarmsben, lårben och kraniet till ett
barn i 7-8 års åldern funna tillsammans med djurben och keramik skärvor
(Fischer et al. 2007: tabell 1; Fund og Fortidsminder).

Bronsålder
Sämst studerat av de tre olika perioderna när det gäller skeletten från våtmarker
är bronsåldern. Det är dock arbete på gång med att studera deponeringar av
människor i våtmarker (Bergerbrant & Molnar in prep, Fredengren in prep)
från perioden. Det finns skelett både i och utan ekkistor daterade till äldre
bronsåldern, och vissa uppvisar olika spår av våldshandlingar (Bergerbrant
& Molnar in prep). Den enda som är 14C daterad som möjligen kan tolkas
som ett barn från bronsåldern är den ca. 14 år gamla individen som är funnen
Ruchmoor, Damendorf 1934, Tyskland, (896-812 f.Kr GrA-506 2700±45
BP, Monikander 2010 Appendix 1; van der Sanden 1996:82, 193). Denna
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bedömning till barn är tveksam, som Monikander (2010:80) påpekat har hon
liknande kläder som de äldre kvinnorna och kanske skall räknas som vuxen.
Det stämmer väl överrens med andra studier av ålder i bronsålder, i delar
av Europa bär man den vuxna kvinnans dräkt och får en vuxen begravning
från ungefär 14 års ålder (Ò Donnabhàin & Brindley 1990:19; NeugebauerMaresch & Neugebauer 1988:30). I det Skandinaviska materialet är det svårt
att begränsa övergången till vuxen mer noga än att den skedde någon gång
mellan 12 och 14 års ålder (Bergerbrant 2007:116).
Det finns ett antal gravar i Norfolk, England som är funna i våtmark.
Gravarna tillhör den tidiga bronsåldern, vårt senneolitikum (Healy & Hously
1992). Häribland finns de barn i Metwold som van der Sanden har med
(1996:82) i sin diskussion om barn i mossar. Landförhållanden i dessa trakter
är komplicerade eftersom våtmarker här tagit över land som tidigare varit
vanlig torrmark. Därför är det svårt att utan noggranna geologiska studier säga
om dessa gravar faktiskt placerats i våtmark eller om det är flatmarksgravar
på vanlig mark som så att säga blivit uppäten av våtmark.
Det finns däremot uppgifter om lämningar efter barn i andra yngre bronsåldersammanhang, 14C dateringar måste självfallet göras för att bekräfta dateringen. Det finns bland annat uppgifter om att lämningar av människoben från
deponeringsplatser med lurar från yngre bronsåldern. Det finns uppgifter om
människoben från Lommelev (070108-5), och Radbjerg Mose (070213-26)
i Guldborgssunds kommun, Danmark och uppgifter om lämningar efter ett
8-årigt barn i Tryggelev (090307-26) Langeland kommun, Danmark (Fund
og Fortidsminder). Utan närmare studier är det inte möjligt att komma med
varken säkra dateringar eller tolkningar. Eftersom dessa människolämningar
inte verkar vara av hela individer (detta måste dock studeras mera noga)
och de är funna tillsammans med tydligt rituella föremål, dvs. bronslurar,
anser jag det troligt att dessa individer/ eller delar av individer deponerats i
samband med offerceremonier i mossarna snarare än att det är rester efter
våtmarksbegravningar.

Järnålder
Nedan kommer daterade mosslik och skelett från järnåldern att genomgås.
Genomgången är på inga vis fullständig då det kräver en fullständig genomgång
av alla skelettfynd funna i mossar som finns i museernas arkiv. Syftet är att
ge en inblick i hur materialet ser ut. Barnen i materialet har oftast förbisetts
och ignorerats i det material som presenteras. Fynd av barnskelett i mossar
har sällan analyseras eller 14C dateras, den enda tidsperiod där barnen är med
i analyserna är stenåldern. Där har ett flertal forskare har gjort målinriktade
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studier (14C, 13C etc) för att finna personer som tillhör neolitikum (se ovan).
Flera 14C dateringar har visat att det inte går att koppla föremål funna i närheten av eller i högre lager av mossen med människorna, se exempelvis Myrberg
eller Vimose (ovan och nedan). Jag hoppas att denna studie skall inspirera
till att någon gör en ordentlig genomgång och analyser av allt skelettmaterial
som gömmer sig i våra museer för att vi skall få en verklig uppfattning om
hur materialet ser ut och därefter kan göra grundliga tolkningar över varför
människokroppar i olika perioder deponerades/hamnade i våtmarker.
Den mest studerade perioden när det gäller mosslik är äldre järnåldern,
det finns ingen möjlighet att här gå detaljerat in i forskningen. Här kommer
endast en översikt över barn i våtmarker att ges för att kunna relatera dem till
de övriga perioderna. Traditionellt brukar man i dessa sammanhang referera
till Tacitus för att tolka dessa lämningar. Tacitus skrev år 98 att som straff
för att man har hållit sig undan strid (feghet) och för att man har vanärat sin
kropp döms man till att dränkas i gyttjiga träsk och på skall ett flätverk av
grenar läggas (Monikander 2010:77f ). Tacitus beskriver också Nerthuskulten,
där det beskrivs att de trälar som tvättar gudinnefiguren och hennes vagn i en
sjö dras ner i sjön, dvs de dränks i sjön (Monikander 2010:78). Dessa båda
passager brukar ömsesidigt kritiseras av de som anför antigen brott, feghet,
kroppslig skändlighet eller de som tror på offer till gudinnan.
”Endast en person under femton års ålder bär spår av våld, och det är
Kayhausen 1922” (Monikander 2010:80). Enligt Monikander (2010:80) så
skiljer sig hanteringen av denna individ helt från de andra i våtmarkerna.
Hennes tolkning blir därför att detta troligtvis handlar om ett brottsoffer
snarare än en av samhället sanktionerad handling. Den unge personen från
Kayhausen har blivit knivstucken och sedan bundits av sina kläder på ett i
mossliksammanhang unikt sätt. Han är åldersbedömd till att vara mellan
10 till 14 år, hans ålder varierar beroende på var i van der Sandens bok man
läser, jag har här valt det tidspann som är baserad på längd, då det andra
ålderspannet, 8-14 år, som står i boken inte argumeteras för (van der Sanden
1996: 93, 135, 161).
Barnen har varit ett problem för många av de som analyserat järnålderns
mossliken. Den första person som gjorde en övergripande tolkning av mossliken var Johanna Mestorf. Hon anför tre möjlighet att de dött, på grund av
en olycka, att de mördas, eller att de straffas av samhället. Eftersom det finns
kvinnor med i materialet och Mestorf inte kan tänka sig att de varit så oförsiktiga att de råkat ut för de två första alternativen tror hon på den tredje. Dock
förblir barnen ett problem för henne (van der Sanden 1996:166f ). Hennes
tolkning fick många efterföljare. Enligt J. Martin fanns det två förklaringar
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för de döda funna i mossar det ena var att de blivit avrättade och det andra
att de blivit mördade. En av anledningarna till denna tolkning var att det inte
har återfunnits värdefulla föremål tillsammans med mossliken. Dock anser
han att barnen omöjligt kunde blivit avrättade utan att de alla måste ha blivit
mördade eller dött i en olyckshändelse (van der Sanden 1996: 166f ).

Fig. 2. Den unga individen från Kayhausen (van der Sanden 1996:113, fig 152)

Van der Sanden har en särskild avdelning om barn funna i mossar (van der
Sanden 1996: 82) i vilken han anför 25 barn funna i mossar från alla tidsperioder. Hans åldersgräns går upp till ca. 16 år. Sju stycken är mellan 13-16 års,
fem mellan 8-14 år och sju mellan 5-11 år, två mellan 2-3 år och fyra spädbarn
(van der Sanden 1996: 82). Jämför vi detta med Monikanders tabell 5 och
appendix 1 (Monikander 2010: 80, 107-109) och övrig litteratur har vi från
Nordeuropa (Storbritannien och Irland borträknat, nio barn av de ovan) får vi:
Ålder
Spädbarn
2-4 år
4-8 år
10-14/15
Totalt		

antal
7
2
2
6

fyndplatser
3		
2		
2		
6		

procent
41
12
12
35

17

10		

100

Tabell 2: Åldersfördelning av de barn som daterats till järnålder. Anledningen till den
övre åldersgräns 14/15 är fyndet i Rislev som bedömts till 13-15 år, de som bedömts till
14-15 år eller 15 år är inte med i tabellen. Skillnaden i fyndplatser är att olika ålderskategorier har funnits på samma fyndplats.
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Tydligt är att det under den klassiska mosslikstraditionen endast finns ett
fåtal daterade barn. De är relativt jämnt fördelade mellan spädbarn och
barn på gränsen till vuxna (10-14 år). Om vi tittar på mindre barn (upp till
åtta) och äldre barn ligger det dock en tydlig dominans på mindre barn med
65% mot 35%. Dock så kommer de sju spädbarnen endast från tre platser.
Fem av barnen har hittats själva, det vill säga utan några uppgifter om andra
människolämningar i närheten. Av dessa hör tre till den äldre kategorin och
endast två till den yngre.
Från yngre järnåldern har Monikander i sin tabell sammanlagt åtta individer som hamnat i mossarna (som har 14C daterats) av dessa är tre spädbarn,
en mellan 10-12 år och en mellan 14-15 år (Hundstrup Mose, Næstved
kommun) och de övriga tre är klassificerade som vuxna (van der Sanden
1996:80; Monikander 2010: 80, 107-109; Sellevold et al. 1984:64f ). Detta
fynd är inte ett lika tydligt offerfynd som det först kan verka som då skeletten
funnits med djurben, tillskurna pålar och benspets (Fund og Fortidsminder).
Enligt Sellevold et al. (1984:64f ) så har de två yngre individerna 14-15 år
och 10-12 år funnits tillsammans sida vid sida täckta av grenar och med
en järnkniv. Båda skeletten är ofullständiga men det kan beror på mossens
bevaringsgrad. Fem meter från dessa två är de två vuxna männen och de tre
spädbarnen funna. Två av spädbarnen anses vara nyfödda medan det tredje är
1-2 månader. I Sellevold et al. finns det inga uppgifter om djurben, tillskurna
pålar och benspetsar (Sellevold et al. 1984:64f ). Nogrannare studier måste
göras för att se om Sellevold et al bara uteslutit informationen som tyder på
att de är en del av en offertradition. Det finns kistor med barn funna i våtmarker från vikingatiden (föremålsdaterade). En kista funnen på Eke gårds
ägor i Uppland, är daterad till vikingatid via pärlor och innehåller ett äldre
barn (Lindsten 1933:322). Det senare fyndet tyder snarare på gravläggning
än offer, vilket kan betyda att olika traditioner praktiserades under perioden.

Barn i våtmarker
På tre platser finns det lämningar efter spädbarn i våtmarker, dessa är Hundstrup
Mose, Næstved kommun, Borremose, Vesthimmerland och Skedemosse,
Öland (van der Sanden 1996:82; Sellevold et al. 1984:64f; Fischer 1980:35;
Monikander 2010:87). I två av fallen har spädbarnen deponerats med vuxna
män. Anledning till att det är så få funna spädbarn och att de funnits med
vuxna kan beror på många ting, bevarandegrad, och att de är svårare att
upptäcka (dvs. att de översetts, då det mesta av materialet har framkommit
vid torvgrävning i historisk tid) eller verklig brist på dem i materialet. Det är
dock intressant att två deponerats med män. När spädbarn återfinns i gravar
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med kvinnor antas det oftast att de dött tillsammans med sina mödrar vid
förlossning. Monikander menar att människooffer i järnålderns samfund är
något många forskare verkar ha svårt för. Hon påpekar att ”särskilt tydligt
är detta när de mossfunna människorna är barn... anta att dylika uttalanden
beror på att tanken på att döda barn och sänka dem i en våtmark är ännu
mer ohyggligt i dagens samhälle än tanken på att behandla vuxna på detta
sätt” (Monikander 2010:90). Hon fortsätter med att endast Kayhausen och
några av barnen i den tyska offerplatsen Oberdorla1 har skador som kan vara
dödliga. I frågan om barnen offrats eller inte är hon tvetydig och skriver bara
att frågan behöver utredas mera (Monikander 2010:90).
Munksgaard (1984:122) anser ett argument mot offerteorin av mossliken
är att det finns så få barn i materialet. Hon skriver vidare att endast ett fåtal
barn är kända från tyska mossar och att de alla kan klassificeras som olyckshändelser. Hon skiljer dock från offermossar där ben från barn ofta finns
bland materialet (vad som är vad definieras aldrig tydligt och det är oklart
vad hon menar). Men jag antar att hon skiljer från ensamfunna skelett och
skelett funna med andra föremål. De förstnämnda är enligt hennes åsikt
lämningar efter folk som straffats på grund av homosexualitet eller prostitutionen/otroskap (Munksgaard 1984:123f ). Om man bara tar hänsyn till det
traditionella mossliken finns mycket lite diskussion om barn i materialet. Men
i exempelvis Fund og Fortidsminder (det danska online fornminnesregistret)
påvisar emellertid ett flertal barnskelett funna i mossar som inte dateras, ibland
är de funna med föremål från olika perioder. Som bland annat fyndet från
Myrberg påvisar går det inte att datera skelett utifrån de fynden som finns
i samma mosse. De kan antigen vara äldre eller yngre. I Vimose, en klassisk
järnålders vapenofferplats, finns det ett kranium som 14C daterats till äldre
bronsålder (Pauli Jensen 2008:32f ). Detta betyder att vi måste göra en stor
14
C daterings-strategi för att förstå var och när individer placerats i våtmarker under olika tidsperioder. En stor genomgång av materialet behövs också
för att om hela individer eller bara delar av dem deponerats. Det kommer
självfallet alltid vara svårt att säga om personerna skeletterats innan och bara
benen använts eller om de har deponerats med köttet på, så att säga, som
vissa lämningar av skor med fötter i indikerar (för diskussion om bevarande
av mosslik och dessa skor med fötter i är lämningar av hela människor eller
deponerade i järnålder som delar se Monikander 2010:80).
Janken Myrdal har undersökt olyckor med barn under det senaste millenniet och han visar att drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsken
för barn (Myrdal 1994:49). Med detta i tanke skall vi titta på några exempel
för att se hur de deponerats. Få studier har gjorts på benmaterialet för att
se exempel om kroppsställning indikerar olycka. Bennike skriver att de två
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barnen i Tysmosen kan ha drunknat när de gick över isen. Hon anför dock
inga argument för detta (Bennike 1999:29). För de flesta fall finns det inte
tillräckligt mycket dokumentation för att kunna diskutera orsakerna till varför
de hamnat i mossarna. Många av mossliken/skeletten är funna i förhistoriska
torvtäckter och det är därför kanske mindre troligt att de drunknat. Däremot
återfanns barnet i Møgelmose nästan stående, vilket kan indikera ett olycksfall.
Ett barn vi kan anta med stor säkerhet att det inte är en olycka är pojken från
Kayhausen, detta då han både är knivstucken och bunden på ett speciellt sätt.

Figur 3: Barnet från Röst (van der Sanden 1996:82, fig 102).

Flickan i Windeby är dock begravd på ett sätt som stämmer väl överens med
Tacitus beskrivning av straffade personer. Detta har lett till tolkningen av
Jankuhn att hon blivit straffade för kroppslig otukt och att mannen som ligger
fem meter från henne är personen hon skall ”syndat” med (van der Sanden
1996:168). Med moderna ord har hon alltså blivit utsatt för ett av samhället
sanktionerat hedersmord. Moderna dateringar har även visat att det skiljer ca
300 år mellan mossliken. De kan därmed inte ha något med varandra att göra.
Tacitus beskriving av att individer som skall ha vanärat sin kropp skulle
dränkas i gyttjiga träsk och att ett flätverk av grenar läggs ovan på stämmer
delvis in på Windebyflickan. Hon låg i en förhistorisk torvgrav halvt på rygg,
halvt på sidan. Hennes hår på vänstra sidan var i princip rakat medans håret
på den högra sidan endast var 2-2,5 cm långt. Rakat eller bortklippt hår
finns hos flera av de vuxna mossliken. Hon var även täckt med stockar. Vi
har dock inga klara tecken på hennes dödsorsak (van der Sanden 1996:97f,
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164f ). Michael Gebühr har tolkat Windebyflickans begravning som ett sätt
att hindra att hon skulle gå igen. Han menar det korta håret, stockarna och
den eventuella ögonbindeln som tecken på att de skulle hindra henne från
att bli en gengångare. Han skriver också att det är möjligt att hon har fått en
vanlig begravning bara i torvjord. Gebühr vill gärna se längre än till Tacitus
(van der Sanden 1996: 169). Av barn eller nästan vuxen gravarna som är
diskuterade här är det endast Windebyflickan som delvis passar in på Tacitus
beskrivning hur man hanterar folk som vanärat sin kropp. Hon verkar dock ha
varit död innan hon placerades i mossen, då det inte finns något som tyder
på att hon skulle drunknat (kroppshållning etc tyder inte på detta). Om det
i detta område praktiserades mord av typen hedersmord är något som vidare
forskning måste komma fram till innan denna typ av tolkning kan göras.
Som ovan visat kan det finnas många förklaringar till varför hon placerades
i mossen. Många av lämningarna av barn förekommer dock på platser som
kan kopplas till offerplatser (Skedemosse, Hundstrup Mose, Rislev, Tryggelev,
för Rislev se Ferdinand & Ferdinand 1962) på dessa platser är det svårt att
se barnen som annat än en del av en fruktbarhetskult.

Fig. 4. Windebyflickan (van der Sanden 1996:98, fig 130)
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Sammanfattning
Här har det påvisats att barn har deponerats i våtmarker från neolitisk tid in
i vikingatid. Det finns ingen gemensam förklaring till varför barnen placeras
i våtmarken. Under neolitisk tid verkar det i vissa fall, dock inte alla vara en
del av en gravritual, snarare än offer. Även om vissa av männsikodeponeringarna av vuxna och vissa barn mycket väl kan vara offer (jämför med Bennike
1988, 1999). För bronsåldern saknar vi undersökningar och dateringar, men
indikationerna här tyder på att det under yngre bronsåldern varit en del av
en offerritual, detta då lämningarna av människor dyker upp tillsammans
med klassiska offerfynd, så som lurar, halskragar och sköldar. Om barnen har
offrats för tillfället eller dött tidigare är dock svårt att säga något om utan
mera detaljerade studier. När det gäller äldre järnåldern måste man delvis titta
på fallen enskilt. Individen i Kayhausen verkar vara ett brottsoffer, medan de
övriga antigen är offrade, begravda eller straffade. Under vikingatiden verkar
det funnits två samtidigt pågående traditioner, en att begrava barn i kistor i
våtmarker (Eke gård) och en annan där de offrats (Hundstrup Mose). Det
finns ett stort behov av en genomgång av skelettmaterialet från våtmarker.
Denna genomgång behöver inkludera en stor dateringsstrategi. En sådan
genomgång med hänsynstagande till barnen som finns där kommer i det stora
hela säkert revitalisera vår forskning om människodeponeringar i våtmarker
från de traditionella stora forskningsfrågorna om de är offrade eller avrättade
brottslingar till nya mer nyanserade tolkningar. Om man fortfarande insisterar att de antigen var offrade eller avrättade behöver man i alla fall diskutera
synen på barnen och vad som är barn. När man i olika tider på förhistorien
ansågs ansvarig för sina handlingar etc.

Fotnot
1. Den person som Monikander har med från Oberdorla i sitt appendix är 15 år och har därför
uteslutits här. Men där finns både spädbarn och äldre barn (Monikander 2010:81). Platsen
har dock en lång livslängd och utan 14C dateringar är det svårt att diskutera dem i detta sammanhang. Därför har platsen uteslutits här.
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13-14
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12-14

7 barn

2
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Offerfynds plats
Offerfyndsplats
Offerfyndsplats
Offerfyndsplats
Offerfyndsplats
2 vuxna, keramik-kärl, djurben;
brickbandsbricka
Tillskurna träföremål. Keramikskärvor, djurben, pilspets av trä

5 meter från en man, keramikskärvor
Funnen nästan stående

Med vuxen kvinna, djurben och
spets av hjorthorn
Gravar, ett antal gravar funna i
samma område
Träkam (kammen daterar
fyndet), inrullad i läderkappa
kläder

Funnen vid knäna brevid en
kruka vid Borremose 1947
mannen
Kläder, skål av läder

Funnen med

657-772 e.Kr

203-105 f.Kr.
järnålder
järnålder
järnålder
järnålder
225-335 f.Kr

120-380 e.Kr
336-96 f.Kr.

87 f.Kr-58 e.Kr.

381-231 f.Kr.

Äldre järnålder

2191-1696 f.Kr.

752-206 f. Kr.

896-812 f.Kr

392-209 f.Kr

Datering

C

K3599 (daterin av den ena
vuxna kvinnan)
K3583 1310±60 BP

Ua-334 1790 ± 95
GrA-14402 2130 ±35

GrA-14175 2010±50 BP

Flera dateringar bla OxA-2862
3580±80BP
Finns på bild, förstört under
kriget
GrA-14314 2240±30 BP

GrN-15373 2340±70 BP

GrA-506 2700±45 BP

AAR-11697 2250 ±70 BP
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Vesthimmerland
Tryggelev,
Langeland

DK

Sorø

Själland
Själland
Langeland

Tysmosen
Tysmosen
Tryggelev

Tabell 1. Barn funna i mossar som nämns i artikeln

DK
DK
DK

7-8

DK
3 vuxna,
5 barn
8
10
8

Ca 4

DK

ca 3

4-8

14-15

10-12

Tryggelev,
Langeland
Gribskov

DK

DK

Næstved

Myrebjerg
Mose
Tammosegård
Mose
Ulvemosen

Myrebjerg
Mose

Hundstrup
Mose
Hundstrup
Mose
Torup

?
?
Lurfynd

Privat ägo

TRB Keramik, hornföremål

Funna tillsammans med 3 personer över 15 år och diverse
föremål
Se ovan

Insvept i kläder

Se ovan

Se ovan

TN?
TN?
Brons-ålder?

TN

3956-3620 f.Kr

Se ovan

3701-2926 f.Kr

348-115 f.Kr

Se ovan

Se ovan

Källa AUD 1996:327

K6297/BCH199:14 4920±95

Se ovan

K 4640BP ±320 K3702 BP

Ua-33583 2145±30 BP

Se ovan

Se ovan
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Tue 8, Mar, v 11 4:42 PM

Mesolitisk barndom
Att vara liten på Skateholm
Fred ri k Fahlande r

Ibland kan det räcka med att gå 50-60 år tillbaka i tiden för att världen skall
te sig både främmande och svårbegriplig. Vad kan då inte tusentals år innebära? I arkeologin tenderar våra föreställningar kring det förflutna i stigande
grad kretsa kring olika former av ’annorlundaskap’ i takt med att tidsdjupet
ökar. Det är i högsta grad påtagligt för mesolitikum. Ofta präglas bilden av de
tidiga jägar-samlarna av naturromantik och civilisationskritik som framhäver
den lycklige vilden som lever i samklang med naturen. Exotiseringen av den
mesolitiska människan beror nog inte enbart på tidsperiodens avlägsenhet
utan även på att vår faktiska kunskap om den är ganska klen. Christopher
Tilley (1996:59f ) har exempelvis påpekat att det egentligen inte finns någonting i det arkeologiska materialet som antyder att det fanns vare sig sociala
skillnader mellan könen eller någon hierarkisk struktur i Skandinavien under
denna tidsperiod. Våra uppfattningar kring det social samspelet är alltså inte
arkeologisk underbyggda utan härrör från olika analogier med nutida jägarsamlargrupper eller helt sonika förutfattade meningar. Det är värt att upprepa:
Våra föreställningar om social struktur och genus/könsrelationer under denna period
bygger på antaganden och inte på något konkret arkeologiskt material.
Dessa förutsättningar är viktiga att hålla i minnet när vi ger oss på att diskutera ’barn’ under mesolitikum. Om vi inte ens kan utläsa ur det arkeologiska
materialet hur de vuxna förhöll sig till varandra, vad betyder det för begrepp
som ’barn’ och ’barndom’? I Nordeuropeisk mesolitikum brukar man ofta
framhäva vad man tolkar som tecken på ömhet och omtänksamhet om de små
(Zarina 2006:135). Ett exempel är fallet med grav 41 i skånska Skateholm
där en äldre man (55+) är begravd tillsammans med ett barn om cirka fyra
år. De bägge kropparna är placerade liggande på sidan med ansiktena mot
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varandra där den äldre mannen vänstra arm är placerad över barnet som i
en omfamning (Larsson 1984:22, Nilsson Stutz 2003: catalogue). Ett annat
exempel är grav 8 från danska Vedbæk som innehöll kroppen av en kvinna
i artonårsåldern som vid vars sida fanns ett sex månader gammalt spädbarn
placerad på en svanvinge (Albrethsen & Petersen 1976:15). Dessa exempel är
onekligen tankeväckande och emotionellt rörande, men som enstaka fall bör
de kanske inte övertolkas, det finns andra indikationer på att de små snarare
sågs som annorlunda och kanske till och med som farliga väsen.
Vid sidan om ett fåtal lämningar i form av fossiliserade fotspår eller tuggad
kåda med tandavtryck av unga individer, är vi under mesolitikum hänvisade
till gravar för att kunna relatera fysiska kroppar till aktiviteter och materialiteter. Gravar är dock i allra högsta grad ett komplext material som ingalunda
möjliggör enkla kopplingar mellan kropp och ting. Till att börja med är det
tveksamt om hur representativa norra Europas mesolitiska gravar är för den
en gång levande befolkningen. Gravarna är inte bara få till antalet, det har
även diskuterats om att dessa egentligen är anlagda för en speciell kategori av
’andra’ och udda individer än för ’gemene man’ (Strassburg 2000, jfr Nilsson
Stutz 2003). Dessutom är de kända gravarna spridda över relativt stora geografiska områden och spänner över mycket lång tid. Det går därför inte att
direkt relatera tolkningar från Skateholm med material från danska Vedbæk
eller lettiska Zvejnieki; de representerar sannolikt olika, kortare tidsavsnitt
av mesolitikum. I denna text kommer jag därför begränsa mig i huvudsak
till en enda plats, det skånska boplats- och gravkomplexet Skateholm, och
endast undantagsvis relatera till andra kända mesolitiska platser. Materialet
i sig är mer än tillräckligt omfattande och platsen har en komplex biografi
som löper över flera hundra år.

Gravarna i Skateholm
Skateholm i södra Skåne utgör en av de större ansamlingarna av senmesolitiska
gravar Nordeuropa. I området har man identifierat sammanlagt tre områden
med gravar (I-III) och ytterligare fem ytor (IV, V, VI, VII & IX) med spår
av boplatsrelaterade aktiviteter från cirka 6000 till 4000 f. Kr. (Bergenstråhle
1999:338). Huvuddelen av gravarna återfinns på två närliggande platser,
Skateholm I och II, där man påträffat sammantaget 87 anläggningar som
tolkats som gravar (alla innehåller inte ben) tillsammans med ett par hundra
anläggningar och konstruktioner av boplatsliknande karaktär (fig 2). Den
kanske mest intressanta av den senare kategorin är anläggning 10, vilken
har tolkats som en hyddkonstruktion. Anläggning 10 är centralt placerad på
Skateholm I och innehåller ett antal stolphål, spår av eld, samt verktyg och
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rester av flintbearbetning (se fig 3). Den överlagrar dessutom grav 12 och
är därför rimligtvis anlagd efter denna grav vilket ger en antydan om att ett
komplext förhållande mellan olika aktiviteter på platsen (Se Fahlander 2008).

Fig. 1. Mamma, pappa, barn på Skateholm? (Illustration från den permanenta utställningen i Trelleborg).

Gravarna på Skateholm I är utspridda över ett ca 50 x 50 meter stort område.
Sammantaget har man hittat 65 nedgrävningar som klassats som gravar varav
57 har innehållit människor. Det finns sex dubbelgravar i olika konstellationer. Även på Skateholm II finns olika typer av boplatsliknande strukturer
tillsammans med gravar. Sammanlagt rör det sig om 22 individer fördelade
på 22 gravar. Dateringen av Skateholm I och II bygger på en kombination
av stratigrafiska relationer, artefakttypologi och ett fåtal C14-dateringar.
Skateholm I och II antas ha använts kontinuerligt eller återkommande under
ett par, tre hundra år där Skateholm II utgör en äldre fas som överges till
förmån för Skateholm I i takt med att vattennivån stiger (Larsson 1983:22,
1985:369). Denna hypotes styrks delvis typologiskt av fyndmaterialet från de
bägge platserna, vilket Larsson tolkar som att Skateholm I och II är två olika
boplatser med var sitt gravfält (Larsson 1981:42, 1988a:69, jfr Stilborg &
Bergenstråhle 2000). Sammantaget utgör Skateholm I och II ett synnerligen
omfattande och komplext material med stor variabilitet i gravpraktik. Vissa av
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gravarna har blivit öppnade i efterhand och manipulerats på olika vis, andra
har avsiktligt lags tvärs över äldre gravar och ett par fall har benen utsatts
för eld. En speciell omständighet i Skateholm är även de flertal hundgravar
som i allt väsentligt liknar de med människor. Det finns inte utrymme här
för en fullödig redogörelse för Skateholmskomplexet (för mer uttömmande
redogörelser, se Larsson 1988c, 1988d, 2004, eller Nilsson Stutz 2003). Man
föreställer sig att det rör sig om en jägar-fiskar-samlar bosättning där man
begravde de döda på själva boplatsen kring vad som då var en skyddad bräckt
lagun (Larsson 1988d). Det verkar dock inte troligt att åtminstone Skateholm
varit befolkad året runt; studier av säsongsmässiga indikatorer i ben och tänder
i djurmaterialet visar inga tecken på aktiviteter under sommarmånaderna juni
t.o.m. september (se Carter 2004 + referenser).

Fig. 2. Området runt Skateholm I och II. Teckenförklaring (nederst t. v.): (1): område
högre än fem möh, (2): område mellan fyra-fem möh, (3): område mellan tre-fyra
möh, (4): område mellan tre-två möh, (5): område under två möh samt (6): den
nutida havsnivån (modifierad efter Bergenstråhle 1999:337).

Könsbedömningarna av skelettmaterialet är generellt osäkra och har i flera
fall omtolkats (Nilsson Stutz 2003: 172-173, 177f, Strassburg 2000:155). I
fallet med de minsta barnen är dock den diskussionen oväsentlig eftersom
inga av de unga individerna har kunnat bedömas till pojkar eller flickor.
Ålderuppskattningarna har gjorts både utifrån det osteologiska materialet
såväl som med odontologiska analyser av tänder. I stort stämmer de ganska väl
överens, men bör som alla liknande analyser tas med en nypa salt då skelettmaterialet är generellt sett dåligt bevarat och i många fall ofullständigt. Det
är även viktigt att poängtera att osteologiska åldersbedömningar bara ger en
uppskattning av kronologisk ålder, vilket inte nödvändigtvis inte sammanfaller
med social ålder. Det är uppenbart att många andra sociala och individuella
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aspekter spelar roll för hur ålder och mognad uppfattas. Kronologisk ålder
tenderar att förhålla sig intersektionellt mot exempelvis kroppslighet, kön,
status mm och därför bör eventuella trösklar och övergångsperioder i sig utgöra
en frågeställning i varje enskilt fall snarare än ett givet faktum.

Barn och unga vuxna på Skateholm
På Skateholm har man funnit gravar efter sammanlagt 11 individer från
spädbarnsåldern upp till ca sju-åtta år samt ytterligare tolv unga vuxna i de
sena tonåren. Det är omöjligt att sia om detta är ett ’lagom’ antal eftersom
vi inte har någon aning om vare sig gruppens storlek, dess fertilitetstal eller
grad av barnadödlighet. Det är dock vare sig något speciellt högt eller lågt
antal i jämförelse med andra mesolitiska platser i norra Europa (jfr Zarina
2006:135ff ). Orsaken till att skilja ut unga individer under just 7-8 år beror
i detta fall på det specifika materialet. Det finns ett glapp i åldersspannet
mellan 9-13 år vilket gör det rimligt att särskilja de yngre barnen från de
unga vuxna. Visserligen är det stor skillnad på ett spädbarn och en 7-8 åring,
men antalet är i detta fall lite för litet för att en mer detaljerad uppdelning
skall vara meningsfull.
Den snabba utvecklingen under de första levnadsåren innebär att det sällan
är fruktbart att slå samman för många individer av olika åldrar i en och samma
grupp. Liliana Janik (2000) som diskuterat barn under mesolitikum i norra
Europa förlorar exempelvis mycket intressant information när hon behandlar
allt ifrån spädbarn till 20-åringar som tillhörande en och samma kategori av
’barn’. Följaktligen når hon heller inte till några substantiella resultat av sin
översikt förutom slutsatsen att de mesolitiska jägar-samlar grupperna ’troligtvis
urskilde en barndomsperiod’ (2000:128). Som vi skall se finns det ganska tydliga
skillnader mellan gruppen barn upp till 6-7 år och de sena tonåringarna och
det är ju just de distinktionerna som är intressanta. Hur unga individer har
behandlats efter döden är ju bara betydelsefullt i relation till någon annan
kategori. I tabell 1 och 2 har jag sammanställt några data från barngravarna
(<8 år) på Skateholm I och II i relation till gruppen unga vuxna (ca 14-22
år). Dessa bägge grupper kan sedan vid behov ställas mot gravar med äldre
individer för att skilja ut vad som utmärker barns gravar från andra. Till dessa
tre kategorier kan även läggas en fjärde kategori som omfattar hundgravarna
vilka jag kommer återkomma till längre fram.
Av de totalt 22 gravarna på det äldre Skateholm II finns sammantaget
fyra individer bedömda mellan 2-8 år och tre i kategorin unga vuxna (18-22
år). Grav XII sticker här ut från de övriga eftersom det rör sig om något
så ovanligt som en dubbelgrav med två barn. I övrig är inga barn begravda
tillsammans med vuxna.
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Skateholm II
Barn
Grav
I
XIIa
XIIb
XIII

Ost.(å/k)
7
4

Odo.(å/k)
7-8
4

Ockra
lår
huvud

Innehåll
4 tvärpilar
2 spån, 1 benspets

2-3
c. 6

2,5
5-6

huvud
huvud

2 spån, 1 benspets
2 avslag, ’stenplatta’

Unga vuxna
XI
XV

18-22, ♂
19-20, ♂

18-20, ♂
19-20, ♂

huvud

1 Avslag, 5 fällhorn, 1 krona + skallfragment
2 spånknivar , avslag, kärnyxa , fiskben, 2
kronhjortshorn & 1 krona, tänder av Kronhjort &
vildsvin

XX

18-20, ♀

18, ♀?

-

30-tal tänder av kronhjort & uroxe

Odo.(å/k)
10-11
4
2-2,5
1
-

Ockra
huvud
-

Innehåll
(med vuxen)
(med vuxen)
(med ung vuxen), djurben?
-

19-20, ♀
18-20, ♂
c. 20, ?
c. 16, ♂
15, ?
c. 20, ♀
18-20, ?
-

huvud
knä
bröst/lår
bröst
lår
Botten

Avslag, tvärpil, sälkäke, fiskben
Avslag, benspets
rörbensredskap, bärnsten
(med vuxen)
Fiskben
Avslag, djurben?, 2 kronhjortständer + spädbarn
25 tänder av vildsvin, kronhjort, älg
avslag
20-tal tänder av vildsvin & kronhjort, fiskben

Skateholm I
Barn

Grav
6
8
41b
42
46b
47b
64

Ost.(å/k)
<1
4-5
4-5
2-3
barn?
<1
4-5

Unga vuxna
3
5
12
14b
31
47a
53
57
59

19-20, ♀
19-20, ♂
19-21, ♀
17-19, ♀
14-16,♂?
18-20, ♀
16-20, ?
16-20, ?

Tabell 1. Kortfattad sammanställning av individer som bedömts som unga respektive
unga vuxna på Skateholm I & II (osteologisk ålder och kön, odontologisk ålder och
kön, förekomst och placering av rödockra samt eventuellt gravinnehåll). Uppgifter
tagna ur Persson & Persson (1984, 1988), Alexandersson (1988) samt Nilsson-Stutz
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(2003: catalogue). Vissa uppgifter saknas och är markerade med (-).

Fig. 3. Skateholm I och II. Gravar med individuellt begravda hundar och barn, samt
gravar där hund och barn förekommer i dubbelgravar är markerade. De grå pilarna
illustrerar den generella horisontala strategrafin (Bilden är konstruerad i ArcGIS).

Barngravarna på Skateholm II är generellt tomma på artefakter, men innehåller samtliga rödockra, vilket totalt sett bara finns i 8 av de 22 gravarna.
De tre unga vuxna skiljer sig tydligt från de yngre då deras gravar generellt
sett innehåller redskap och djurtänder vilka inte förekommer i barngravarna.
Bland de 65 gravarna på Skateholm I finns minst två spädbarn, fyra individer mellan 3-5 år samt en obestämd individ från en skadad grav vilken ändå
klassats som barn. I kategorin unga vuxna (14-20 år) finns nio individer. Här
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Spåren av de små.indb 187
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har tre av barnen begravts tillsammans med vuxna vilket även gäller en av de
unga vuxna. I dessa dubbelgravar går det inte att säkert säga vilka föremål
som är associerade med den ena eller andra kroppen och har därför inte tagits
med i tabellen. Överlag har man funnit spår av ockra i hälften av gravarna
(38st). På Skateholm I förekommer det dock bara i en av barngravarna men
är istället mer frekvent bland de unga vuxna. Annars återkommer samma
mönster som på Skateholm II med i princip tomma barngravar medan de
unga vuxna har fått med sig både redskap och tänder eller käkar av djur.
Bärnsten är en ny kategori artefakter på Skateholm I som endast återfinns i
en grav av en ung vuxen (grav 12) samt i två av de gravar där barn begravts
tillsammans med vuxna.
Materialet är allså ganska litet och det går därför inte att dra några substantiella slutsatser från enbart gravarna och deras innehåll. Det är dock
anmärkningsvärt att det helt saknas individer i åldrarna 9-13 år - möjligtvis
med undantag för individen i grav 8 som osteologiskt bedömts till 4-5 år,
men som via tänderna anses ha varit 10-11 år. Man kan dock notera att just
den graven är tom på artefakter liksom de andra gravarna med unga individer
vilket ger en vink om att den osteologiska bedömningen kanske ligger sanningen närmast (i jämförelse med grav I). Att det saknas kroppar av individer
runt tio år kan naturligtvis bero på metodologiska felkällor i osteologin och
tandmorfologin, men det är nog ändå troligare att det rör sig om ett socialt
fenomen. Kanske man under denna period i livet var upptagen med annat
och därför inte kunde/fick följa med till Skateholm? De kan ju givetvis även
ha begravts på annan plats eller på annat sätt, men oavsett vilket tyder deras
frånvaro på att de var en socialt särskild grupp.
Att skilja mellan Skateholm I och II är viktigt eftersom vi på det sättet får
en mer dynamisk bild av platsen. Skillnader mellan de två gravplatserna kan
ge indikationer på förändringar i barns status över tid. Ett sådant exempel
rör förekomst av rödockra i gravarna. På det äldre Skateholm II har samtliga
unga individer under 7-8 år begravts med ockra. Det är något som bara en av
de tre unga vuxna har och endast fyra av de äldre individerna. Kanske är det
signifikant att den äldsta av barnen har ockra på låret istället för på huvudet
som de andra unga individerna? På Skateholm I är förhållandet snarast det
omvända där det är betydligt mer vanligt hus unga vuxna och äldre. Vad
ockran egentligen representerar är svårt att veta, det kan tolkas som rester av
färgade kläder med även att man som rituell praktik strött ockra över vissa
kroppar vid begravningen (jfr Larsson 1988d, Zagorska 2008). En annan
möjlig kronologisk skillnad rör antalet och typer av artefakter som de små fått
med sig i gravarna. Det finns en tydlig skillnad mellan de under 7-8 år och
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de unga vuxna där den senare kategorin fått med sig typiska vuxna artefakter
som redskap och djurtänder vilka endast förekommer sparsamt i de riktigt
ungas gravar. Även här finns en viss skillnad mellan Skateholm I och II där
de ungas gravar omfattat benspetsar, spån och tvärpilar. Speciellt intressant är
den äldre 7-8 åringen (grav I) som fått med sig fyra tvärpilar, det kan kanske
vara en antydan om att denne nått en tröskelålder där man ägnar allt mer tid
åt ’vuxna’ sysslor? Det är intressant att notera att den yngsta av de unga vuxna
(grav 47a) som bedömts att vara cirka 14-16 år utifrån gravinnehållet att
döma uppenbarligen tillhör samma kategori som de något äldre unga vuxna.

Barn och andra fyrfotingar.
En studie av innehållet i gravarna hos de unga individerna på Skateholm
ger alltså endast få antydningar om hur (osteologisk) ålder har inverkat på
utformningen av gravritualen. Vilken ställning de hade i samhället och hur
man såg på dem som individer går knappast att utläsa. Generellt sett verkar
gravform och innehåll på Skateholm bara delvis bero på den gravlagde individen och mer på det specifika förhållande som rådde under dödfallet samt
vilka som medverkade vid begravningen (Fahlander 2008). Det är annars svårt
att förklara varför en av de innehållsrikaste gravarna tillhör en av hundarna
(Larsson 1988b:23). Istället är det placeringen av gravarna som går att knyta
till ålder och kroppslighet. Här är de unga barnen intressanta eftersom de
tillsammans med de begravda hundarna uppvisar en tydlig rumslig placering
på både Skateholm I och II. På Skateholm I finner vi exempelvis ett speciellt
kluster av gravar i syd under kulturlagret. Majoriteten av dessa gravar är individuella hundgravar samt två barngravar. Övriga hund- och barngravar finner
vi i områdets östra (nr 19, 23) respektive västra (nr 42, 62) utkanter. Dessa
gravar verkar vara medvetet liminalt placerade. Mönstret återfinns även på SII
där området inramas både i öst (XIX) och i väst (XXI) av hundbegravningar
medan de individuella barngravarna begränsar området i syd (I) och i norr
(XII och XIII). Inte heller här har hundar eller barn har begravts individuellt
i gravklustrets centrala delar. Det är onekligen ett intressant mönster som
tarvar en förklaring.
En vanlig tolkning till perifert placerade gravar är att de rör sig om individer med lägre status än andra. Från historiska texter och antropologiska
studier känner vi fenomenet att små barn inte alltid direkt accepteras som
en fullständig individ och person. Det har bland annat förklarats med att de
vuxna inte velat fästa sig alltför mycket vid avkomman innan den överlevt de
mest kritiska stadierna de första åren. I ett sådant perspektiv skulle man kunna
189
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förklara särbehandlingen av hundar och barn med att de inte är fullständiga
individer i social mening (Lee 1994, Baxter 2005). Detta scenario motsägs dock
av att flera av barnen med råge passerat de kritiska stadierna. Man kan även
tänka sig att människoblivandet först uppstår vid exempelvis puberteten och
fortplantningsförmåga (implicit giftasålder), men det verkar trots allt tveksamt.
Ett barn äger de flesta fysiska, mentala och sociala färdigheter redan vid 6-7
års ålder och att en tioåring inte skulle räknas som människa/individ är svår
att acceptera. Att barn och hundar generellt sett hade låg status motsägs av
att vissa av dessa gravar i sig kan vara ganska ’rika’ som exempelvis nämnda
hundgraven XXI på Skateholm II.
Fas

Område

Egenskaper

Tolkning

1

Skateholm II,
åsryggen

Hög variabilitet, olika typer
av kroppar begravs. Barn och
hundar i utkanten; Hundar i öst
och väst, barn i syd och norr.

Formationsfas med låg grad av
rituell formalisering. Barns och
hundars kroppar skiljs ut från
andra.

2

Södra delen av
Skateholm I.

Minskad variabilitet, färre saker
i gravarna; hundar och barn
begravs fortfarande i utkanterna,
men nu tillsammans. Nytt är
dubbel-begravningar av vuxna.

3

Mitten av
Skateholm I,
runt konstruktion 10.

Antagligen få (om några)
begravningar, istället manipulationer av äldre gravar. Möjligen flera av de överlappande
gravarna.

Ritualen är mindre viktig alt. är
färre närvarande vid begravningen. Dubbelgravarna kan
indikera högre dödlighet, stress
eller förändrad syn på den vuxna
kroppen.
Manipulationerna av gravar
kan tolkas både som uttryck
för aggressivitet eller vördnad,
socialt eller rituellt. Döda kroppar viktigare. Närvaro av en
annan grupp och/eller kortvarig
vistelse?

4

Norra Skateholm I

Liten variabilitet, få saker. Inga
dubbelgravar, inga barn eller
hundar begravda.

Konsolideringsfas med ny
ideologi? Återkomst av tidigare
grupp eller hybrid av olika grupperingar?

Tabell 2. Fyra huvudsakliga faser med aktiviteter på Skateholm
(efter Fahlander 2008:41).

Förutom att placeringen av gravarna ger oss en indikation på att hundar
och barn på något vis ansetts som ’annorlunda’, är detta förhållande även
en viktig nyckel till att förstå den horisontella utvecklingen på området. Att
Skateholm II är ’avslutat’ och inramat av barn och hundar stöder hypotesen
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om att dessa gravar är anlagda innan de på Skateholm I. På Skateholm I
tyder den horisontella analysen på att gravarna generellt sett började anläggas
i den sydvästra delen för att fortsätta uppmed sluttningen mot nordöst. Här
finner vi att vissa element från Skateholm II är representerade främst i den
sydvästra delen vilket även det styrker hypotesen att Skateholm II är tidigare
än Skateholm I (Bäcklund Blank & Fahlander 2006:264f ). Generellt sett
skiljer sig den sydvästra delen av Skateholm I från den nordöstra i fråga om
variation i gravskicket, men även inom denna horisont kan ett antal diakrona
inslag noteras, speciellt runt konstruktion 10 (se Fahlander 2008 för vidare
diskussion). Att det saknas individuella barn- och hundgravar i den nordöstliga delen av Skateholm I kan även det tolkas som stöd för den antagna
horisontella utvecklingen, vilket även antyder att synen på döda kroppar (barn
och hundar) förändrats över tid.
Det är uppenbart att barnen medvetet har begravts i de bägge områdenas
ytterområden, men riktigt intressant blir det när vi kan relatera detta till hundarnas placering. Tillsammans bildar de ett tydligt mönster där de begravts i
små kluster i de bägge områdenas fyra väderstreck. Korrelationen med hundgravarna är intressant. Att hundar och unga barn delar rumslighet kan ge oss
vissa insikter i hur man såg på dem som varelser och individer – kanske i ett
gränsland mellan natur och kultur eller vilt och domesticerat? Kanske kommer
kopplingen mellan hundar och barn sig av en social eller metaforisk länk
mellan deras kroppslighet eller att dess placering i döden faktiskt reflekterar
en rumslighet de delade i livet? Vår ’naturliga’ uppdelning av människor och
djur där människan sätts i centrum är ju av ganska sent datum och äger inte
nödvändigtvis någon universell status. På ett basalt plan kan man tänka sig
att hundar ingick i hushållet och när de dog begravdes de som vilken annan
medlem som helst (Morey 2006, Evans & Welinder 1997). Andra menar
att hundarna kanske representerade något annat. Larsson (1990, 1994:568)
har exempelvis föreslagit att vissa hundbegravningar kan representera människor vars kroppar på olika sätt försvunnit och därför inte kunnat begravas.
Hunden har då fått symbolisera den avlidne. Strassburg är inne på liknande
tankegångar, men tänker sig snarare att hundarna representerar shamaner
eller andra överskridande individer (2000:161, 213ff ). Munt & Meikleijohn
(2007:167) har i sin tur tolkat de perifert placerade hundgravarna som symboliska vakthundar som skulle ’skydda’ de centrala ytorna.
Om vi även ser till de övriga gravarna som samsas om denna placering finner
vi framförallt gravar som sticker ut på ett eller annat sätt; exempelvis återfinner de bägge vuxna individer som har kremerats i det södra, respektive östra
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klustret på Skateholm I (grav 11 och 20). De unga vuxna är nästan samtliga
begravda centralt på både Skateholm I och II, men två undantag sticker ut:
Individen i grav XX är begraven längst västerut på Skateholm II minst lika
perifert som hunden i grav XXI. Graven innehöll ett trettiotal tänder vilket
inte normalt finns i barngravar, men heller inga redskap vilket de andra unga
vuxna normalt har. Den andra udda individen (grav 14) är begravd tillsammans med hundar och barn i det södra klustret på Skateholm I. I detta fall
rör det sig om den enda unga vuxna som begravts tillsammans med en äldre
individ. Även om det inte går att säga något specifikt om dessa bägge perifert
begravna unga vuxna är det intressant att bägge fallen sticker ut mot de andra
i samma grupp och stöder tanken på att det är speciella individer som placerats i de perifera lägena. En tolkning av den perifera placeringen av barnen
skulle därför att det rör sig om ’obekväma’ döda som man vill hålla på avstånd
från den centrala ytan. Om barn (och hundar) även ansågs obekväma eller på
annat vis annorlunda även i levande livet kan vi dock endast spekulera i. Det
är svårt att sträcka diskussionen längre utan att riskera att övertolka data och
landa i ren spekulation.

Fig. 4. grav i på Skateholm ii med en 7-8 årigt barn som fått med sig fyra pilar/pilspetsar vid det vänstra lårbenet (modifierad från larsson 1988d).

Ett bonus i sammanhanget är även att de begravda barnen och hundarna utgör
en viktig nyckel till att förstå den horisontella utvecklingen på Skateholm.
Från att i de tidigaste gravarna på Skateholm II skiljts ut från både äldre och
hundar samsas de på Skateholm I för att under den sista fasen helt utebli.
Om frånvaron av gravar under denna sista period beror på att barn inte
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längre alls kom till Skateholm, om de begrovs någon annanstans eller helt
enkelt inte avled i samma utsträckning går inte att säga utifrån materialet,
men det indikerar trots allt att barn och barndom var något som fick förändrad betydelse över tid. En annan intressant iakttagelse är att denna perifera
rumslighet för hundar och barns gravar verkar vara en unik praktik som inte
går att spåra bland de övriga kända mesolitiska gravplatserna i norra Europa.
Möjligtvis skulle grav 21 i Vedbæk med en ung individ kunna klassas som
liminalt begraven i söder, men ett enda fall är alltför klent stöd för att anta
en liknande synsätt skulle varit rådande även här. Snarare visar det på hur
stora skillnader i social struktur och tänkande som antagligen fanns mellan
de olika jagande, samlande och fiskande grupper i norra Europa. Även om
vi utifrån detta begränsade material endast kan närma oss en förståelse över
hur det kan ha varit att vara ung under slutet av mesolitikum i södra Sverige
är det ändå påfallande hur ett fokus på barn i detta fall kan säga så mycket
om det sociala och rituella livet under denna period än vad vi skulle kunna
utläsa utifrån ett traditionellt ’vuxenperspektiv’.

Att vara liten på Skateholm
Vad kan vi egentligen säga om de små på Skateholm? En traditionell gravanalys säger oss inte mycket eftersom barngravarna knappast innehåller något
gravgods alls utöver enstaka föremål (spån, avslag, benspetsar) och benen har
inte gått att könsbedöma. Däremot framkommer vissa intressanta mönster
när vi relaterar dem till de begravda hundarna och de äldre ’tonåringarna’.
Spädbarn under ett år förekommer exempelvis bara tillsammans med vuxna,
vilket antyder att den kategorin endast begravs på ’vanligt sätt’ i samband med
att även en vuxen person dör. Att de äldre i åldrarna upp till sju år utgör en
kategori för sig är tydligt i och med av den genomgående perifera placeringen
av deras gravar. De äldre ’tonåringarna’ mellan 14 och 22 delar däremot i stort
samma rumslighet och gravinnehåll med de äldre vuxna och kan knappast ses
som en distinkt kategori. Någonstans i glappet mellan 7 och 14 år verkar de
små övergå från att vara ’barn’ till att vara ’vuxna’. Här är 7-8 åringen i grav I
intressant eftersom denne fått med sig redskap i form av fyra tvärpilar vilket
ger graven en viss ’vuxenkaraktär’. Dock är det en smula tveksamt att lägga
allt för stor vikt vid en enstaka grav. Tanken om en tröskelålder runt 7 år kan
dock faktiskt styrkas av frånvaron individer mellan 8-14 år. Det kan givetvis
röra sig om en slump eftersom vi inte har att göra med en representation av en
levande (mobil) befolkning, men det är ändå intressant att frånvaron börjar i
just denna ålder där ’barn’ verkar övergå till ett annat stadium (jfr Scales 2007).

193
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Sammanfattningsvis kan man säga att följande ålderskategorier har särskiljs
i gravritualerna: Spädbarn (<1 år), yngre barn (1-6/7 år) samt äldre barn (ca
8-13 år). Om dessa även grupper korresponderar till distinktioner bland de
levande får väl anses som troligt, men kan inte påvisas direkt utifrån materialet. Intressant nog kan vi även följa en viss utveckling över tid. Bland de
äldre gravarna på Skateholm II har samtliga barn föremål med sig i gravarna
samt rödockra, företrädelsevis på huvudet. Detta förändras på Skateholm I
där barngravarna i regel är tomma på innehåll och där endast en av sju har
spår av ockra på huvudet. Under den allra sista fasen saknas barn helt bland
gravarna. Om detta bör tolkas som att barn under sju år över tid får lägre
status är dock inte nödvändigtvis givet. Bland annat minskar antalet artefakter
i gravarna generellt över tid och förändringen i gravinnehåll har kanske främst
med förskjutningar i gravritualerna att göra. Själva urskiljandet av ålderskategorierna förändras dock inte. Att barn under 7-8 år delar rumslighet med
hundar och vissa speciellt behandlade kroppar är intressant och antyder att
de ansågs ’annorlunda’ på något vis. Det behöver dock inte betyda att vi bör
dra likhetstecken mellan barns och hundars väsen. Det som är lite udda här
är kanske inte i första hand att barn begravts på samma platser som hundar
utan att man överhuvudtaget valt att begrava hundar som individer. Kanske
är det därför troligast att barngravarnas placering mest beror på att barnen
i och med sin förtida död blivit annorlunda, det är ju trots allt inte ’normalt’
från ett empatiskt perspektiv att föräldrar överlever sin avkomma.
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I inledningen till den här antologin påpekar redaktören att arkeologiska texter
över barns situation i förhistoriska miljöer lätt hemfaller till eländesbeskrivningar där framförallt en stor barnadödlighet lyfts fram. Höga frekvenser av
barnskelett på olika gravplatser ligger vanligen till grund för dessa tolkningar.
Det är lätt att man får uppfattningen att folk i svunnen tid klafsat runt i
gyttja och slagna av spetälska eller andra sjukdomar fallit döda ner innan
de fyllt 20. Hur nära sanningen den här beskrivningen ligger skiftar givetvis
mellan olika kontexter och tidsperioder. Det döda kollektivet har i många
studier används vid försök att beräkna medellivslängd och för att studera
förhållandet mellan olika åldersgrupper. Paleodemografi är emellertid ett av
de mest komplicerade fält man kan arbeta inom som fysisk antropolog. Hur
kompletta och fint bevarade skelett än är så rör det sig alltid om ett sample,
ett urval, av en befolkning. Till och med vid de få tillfällen då hela medeltida
kyrkogårdar undersökts som exempelvis i Västerhus i Jämtland eller i Tirup
i Jylland kan man aldrig vara säker på hela den samtida befolkningen på
platsen finns representerad. Av dessa orsaker, tillsammans med svaga tekniker för åldersbedömning av vuxna (som inte närmare diskuteras här) måste
fördelningen av människor i olika åldrar tolkas med stor försiktighet. Utan
att helt förkasta beräkningar av medellivslängd bör det ändå understrykas att
denna typ av beräkning aldrig kan tas som bokstavlig. En begravd population är just vad den ser ut att vara, nämligen död. Det är idag nära nog ett
axiom att ett högt antal barngravar i många sammanhang snarast ska avläsas
som tecken på hög nativitet än hög mortalitet (Wood et al 1992; Sauders &
Barrans 2005). En stor mängd barngravar visar visserligen att många barn
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dött i ett område men också att underlaget för risken att dö var stort dvs. att
det fanns ens stor mängd barn på platsen. Detta betyder inte att man inte
kan arbeta och analysera de individer som man faktiskt har grävt ut, bara att
skelettmaterialen inte skall tolkas lättvindigt när paralleller mellan individerna
och hela forntida befolkningar görs.
Att ge en tydlig definitionen på begreppet barn är komplicerat och kan inte
göras utan en redogörelse av det bakomliggande syftet. Sociokulturella studier
kräver andra parametrar för identifiering än undersökningar av biologiska
processer. Närvaron av en speciell patologi kan exempelvis vara mycket vanlig
hos barn under en viss ålder vilket gör att fokus läggs på att identifiera den
kronologiska åldern för att underlätta diagnostiseringen. Vid osteologiska
analyser av unga baseras åldersbedömningen på en viktad skattning av skelettets mognad dvs. av utvecklingen hos både ben och tänder. Vissa element eller
regioner ger mer pålitlig information än andra så som exempelvis eruptionen av
6-års och 12-års tänder, vilket gör att de kan få utgöra gränser för åldersgrupper.
Skelettet fortsätter att mogna under tonårstiden och först vid omkring 20-års
ålder har de flesta benelement nått sin fulla storlek. Nyckelbenets mediala del
mot bröstbenet växer ihop sist, hos vissa personer först i slutet av 20-års åldern
(Scheur & Black 2000:251). Eftersom den osteologiska åldersbedömningen
ändå inte är synonym med den kronologiska kan den i arkeologiska sammanhang uppfattas som meningslös. Detta är emellertid inte sant. De flesta
arkeologiska studier är oberoende av att en specifik ålder identifieras, istället
räcker vanligen en relativ fördelning med kronologisk koppling där man kan
urskilja vilken grupp som är yngre respektive äldre än en annan. (De ovan
nämnda representationsproblemen gör dessutom att även om en helt korrekt
medellivslängd för en grupp kunde beräknas, behöver det inte stämma för en
hel population på en plats). Den osteologiska mognaden säger också något
om de risker eller möjligheter som en enskild person eller en hel grupp stod
inför i biologisk bemärkelse.
Den här artikeln behandlar kortfattat de biologiska förutsättningar och
begränsningar som bör beaktas då barn i allmänhet och skelett av barn i synnerhet diskuteras i arkeologiska sammanhang. Ett försök görs dessutom att
identifiera levnadsförhållandena hos barn i tre olika osteologiska samlingarna
där skelettala förändringar får ligga till grund för tolkningen.

Barnet, kroppen och miljön
Även om man i kulturell mening kan betrakta individer under 18 år som vuxna
är de inte det i fysiologisk mening, de är alltså inte vuxna i miniatyr. Små
barns kroppar är, förutom de mest uppenbara skillnaderna vad gäller storlek
198
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och styrka, betydlig känsligare för olika typer av miljörelaterade störningar
eftersom bl.a. hjärnan inte är fullt utvecklad och spädbarn inte har ett moget
avgiftningssystem ( Jacobson 2006). Detta innebär att barnkroppar snabbare
reagerar negativt på de flesta sjukdomar och på näringsbrist. Exempelvis
leder ett allt för lågt intag av protein till störningar av tillväxt och ökad risk
för hjärnskador (Sonesson & Sonesson 2006:378). Små barn har dessutom
av naturliga skäl inget uppbyggt immunsystem vilket gör att virus- och bakterieinfektioner kan leda till snabba och kraftiga reaktioner. Generellt anses
de första två åren mycket prövande för barnet, det gäller framförallt den
postnatala perioden som sträcker sig från 1 månad till ett år efter födseln då
kulturella och miljömässiga faktorer är avgörande (Saunders & Barrans 2005),
men det är framförallt den sista fostertiden och de första tre månaderna då
barnet är beroende av tillgång till moderns antikroppar (immunoglobulin) som
är avgörande för hur barnet ska klara sig. Invärtes infektioner i magtrakten
eller av andningsorganen under denna tid leder till en påfrestning som gör
att de flesta spädbarn dör utan tillgång till modern vård (Barnes 2005:24).
Bristerna i fysisk mognad av barnkroppens olika system gör också att den
negativa påverkan som kroppen utsätts för under de första åren kan ackumuleras och ha effekt för hur den vuxna personens hälsa blir. Det tycks nära nog
omöjligt att kringgå småbarnens känslighet. Trots att Sverige har den lägsta
spädbarnsdödligheten i världen visar befolkningsstatistiken att antalet barn
som dör i de lägsta åldrarna fortfarande är högre än för äldre barn (SCB 2011).
Vilka var riskerna som ett barn i ett förhistoriskt samhälle kunde tvingas
möta? Prenatala skador (som uppstår innan barnet fötts) som gen- eller
kromosomavvikelser förekom givetvis men de infektionssjukdomar som är
vanligast idag och den ständigt överhängande risken för epidemier, fanns inte
hos de tidiga små förhistoriska grupperna. Olika typer av mikrober i form
av ectoparasiter har emellertid bevisningen levt i symbios med hominider
och dessa kan precis som idag orsaka hälsoproblem om deras mikromiljö
störs (Barnes 2005:29). Bara att flå och tillreda ett byte gjorde att det fanns
risk för smitta av gamla patogener som harpest, salmonella och fläcktyfus
(Armelagos & Dewey 1970). Stressfaktorer som undernäring, trauma eller
stora miljömässiga omställningar kunde med andra ord resultera i sjukdom
både direkt och indirekt. Spridningen av mikroberna underlättades av en
mängd varierande biologiskt och kulturellt styrda faktorer som infekterade
insekter, nomadisering, matlagningsteknik, kläder osv. Lågvirulenta virus tros
ha kunnat överleva även hos de mindre tidiga familjegrupperna i generationer.
Viruset som orsakar vattkoppor kunde exempelvis ligga vilande hos vuxna
värdar under flera år för att sedan smitta barn som aldrig tidigare utsatts för
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infektionen. Vattkoppor kommer av varicella-zoster som är ett sorts herpesvirus
och tros vara en mycket gammal sjukdom som drog nytta av urbanisering och
ökad befolkningstäthet (Barnes 2005:198). Det är troligt att det under hela
människans historia även funnits en stark säsongsbetonad relation till hälsa
och sjukdom (se Saunder & Barrans 2005 samt där anförd litt.). Många av
sjukdomarna startade som zoonoser, vilka vanligen enbart smittar mellan djur
och människa och inte mellan människor. De utvecklas alltså hos djur och
övergick direkt eller indirekt till människor under tiden för domesticering då
kontakten med tämjda djur blev vardag. Neolitiseringen var med andra ord
inte bara en revolutionär process för människan utan även ett avgörande steg
för den biologiska evolutionen för sjukdomar (Barnes 2005:138). Ett virus som
mässlingen anses exempelvis ha fått fäste hos människan i samband med att
hundar och människor koncentrerades kring de första centralplatserna (Barnes
2005:191). Luftburna patogener som tidigare drabbat enskilda individer får
i samband med en ökad urbanisering en möjlighet att snabbt spridas mellan
människor. De hygieniska förhållandena försämras också då mängden avfall
ökar och lagras i människors närhet vilket i sin tur ökar risken för att smittspridning via vattenförsörjning och parasiter. Infektioner som når grupper som
inte varit exponerade för sjukdomen kan ha förödande resultat. Resultaten av
dessa möten finns väl dokumenterat både i historiska och antropologiska data
(Larsen 2000:121ff ). Genomgående är det de svaga som drabbas mest dvs.
barn och gamla. Även om urbaniseringen underlättade smittspridning finns
det infektioner som kan överleva även hos mycket små grupper.

Spädbarns känslighet nu och då
Den moderna människan lever på många sätt i den bästa av världar. Enligt
WHO kan en generell ökning av medellivslängden ses för både män och
kvinnor globalt. Nationella så väl som internationella organisationer arbetar
med hälsoprojekt och skräddarsydda hälsostrategier vilka leder till minskad
smittspridning av infektionssjukdomar via exempelvis arbeten med förbättring
av sanitära förhållanden. Idag gör olika hälsoprogram att vacciner tillhandahålls
till mer än 40% av världens barn (UNICEF 2011). Trots en generell positiv
utveckling av allmänhälsan är levnadsförhållanden för många människor
fortfarande mycket svåra och detta slår olika hårt mot olika åldersgrupper.
De flesta av de nio miljoner barn under fem år som dör av sjukdom varje år
i världen idag anses kunna ha räddats relativt enkelt med hjälp av rätt vård.
Diarréer och lunginflammationer är de vanligaste dödorsakerna. Enbart
diarrésjukdomar beräknas ta livet av 1,5 miljoner barn varje år (UNICEF
2011). Givetvis är dessa problem tätt knutna till olika länders ekonomi och i
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Tue 8, Mar, v 11 4:42 PM

Barnen s ben

utvecklingsländer beräknas barn under fem år löpa tio gånger högre risk att
dö än barn från andra områden. Omkring 20 miljoner barn lider av svår akut
näringsbrist som också gör dem mer mottagliga för sjukdomar.
Hur förhåller sig dessa data till barn i förhistorien? Lewis (2007:22)
nämner att det inom bioarkeologin nära nog blivit regel att sätta gränsen för
barndödlighet till omkring 30% när arkeologiska material utvärderas. En lägre
andel barn i ett skelettmaterial anses ofta tyda på en underrepresentation.
Guy et al (1997) visar i en ofta citerad studie att frekvensen av barngravar
på historiska begravningsplatser varierar mellan 5-6% men att demografer
som arbetar med pre-vaccinära samhällen pekar på en spädbarnsdöd som
sällan faller under 25%. Vid de tillfällen som entydiga historiska data i form
av sockenregister har kunnat användas som referensmaterial till en specifik
arkeologiskt undersökt population har de förstnämna med få undantag angett
en mycket hög barndödlighet vilket inte motsvarats av de osteologiska resultaten
(t.ex. Walker et al 1988; Jones & Ubelaker 2001). I Sverige har en liknande
sammanställning inte varit genomförbar, men jämförelser i åldersfördelning
mellan ett medeltida skelettmaterial och en endast 100 år yngre historisk
dokumentation från samma område har gjorts, där det sistnämnda pekar på
en hög spädbarnsdödlighet till skillnad från de osteologiska resultaten (Arcini
1999:fig 3:1 och 3:5). Frågan är om förhållandena hann förändras speciellt
mycket under tiden som gick mellan de olika källmaterialen.
Det är emellertid tveksamt om det är lämpligt att göra analogier mellan
förhistoriska grupper och moderna data, exempelvis över barn i utvecklingsländer, med tanke på bl.a. modern miljöförstöring som eskalerat under de sista
100 åren. Dagens människa lever under helt andra förhållanden än gårdagens,
med annan populationsdensitet och andra smittvägar. Det är därför rimligt
att argumentera mot enkla jämförelser, samtidigt som man inte kan frångå
den fysiska känsligheten hos barn under deras första levnadstid. Som nämnts
ovan, har i samhällen där folk har levt stationärt i flerfamiljsgrupper med en
nära kontakt med djur en risk för infektioner och smitta funnits. Denna risk
har ökat i takt med centralisering och en tilltagande populationsdensitet.
Hög barnadödlighet är ett faktum i många samhällen, speciellt i förindustriella, och är därför en viktig faktor då demografiska beräkningar ska göras
(Sauders & Barrans 2005; Wood et al 2007; Saunders 2008:117). Den ofta
förekommande diskrepansen mellan arkeologi och historiska data är märklig
och måste diskuteras. Det är befogat att ifrågasätta representationen i äldre
skelettmaterial som inkluderar få barn yngre än 2 år. Även om den specifika
nivån på barnadödligheten är svår att bedöma, är och har barn alltid varit en
känslig grupp oavsett levnadsförhållanden.
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Barnens tafonomi
Då representationen av barngravar diskuteras i olika arkeologiska sammanhang
så tar många forskare upp goda exempel på lokaler där spädbarn, eller till och
med foster, har hittats i stora antal. Närvaron av en faktor är emellertid inte
lika svårhanterad som frånvaron av den samma. Det är platser utan barnskelett
eller med låga frekvenser som måste dissekeras. Ovan har jag försökta att lyfta
fram att små barn är fysiskt känsligare än vuxna; att barn var utsatta för risker
även under förhistorisk tid och det rimliga i att vi därför bör hitta barngravar
på ”allmänna” gravplatser. En tydligt underskott på desamma gör det befogat
att diskutera kring orsaken och här nämns ofta tafonomiska faktorer. Inom
forensisk forskning är svårigheterna att lokalisera små barns kroppar kända
och barnkroppars tafonomi skiljs från vuxnas (Morton & Lord 2002). En
barnkropp förmultnar snabbare än en vuxens (t.ex. Crist et al 1997; Morton
& Lord 2002). Vad gäller enbart skelettet visar en undersökning av benbevarandegraden i olika åldersgrupper att det generellt bevaras sämre hos unga
än vuxna och att detta speciellt gällde för barn under 4 år (Bello et al 2006).
Barns skelett inkluderar under en period mer än 300 delar vilka sedan utvecklas
och delvis växer ihop till den vuxna individens ca. 206 enskilda skelettelement.
De flesta element består i inledningsfasen av bindväv eller brosk dvs. 70-80%
vatten och i jämförelse med vuxna så är den relativa andelen mineraliserat
ben mycket mindre. Tillsammans med förhållandet stor-exponerad-yta/litenvolym, leder detta till en snabb skelettisering och disartikulering (Morton &
Lord 2002:156, för en detaljerad beskrivning av de aktiva processerna kring
död och förruttnelse se Lew & Matshes 2005). Vid jämförande studier av
representation av foster och spädbarnskelett från olika historiska kontexter
framkom intressant nog att barn under 2 år hade ett mindre mineraliserat
skelett än foster, dvs. prenatala barn (Guy et al 1997). Detta berodde på den
sänkning av mineralinnehåll som följde hos barnet under det första året efter
födseln. Experiment på griskultingar visar dessutom att nedbrytningen av en
liten kropp kan gå lika snabbt under jord som över vilket sällan är fallet med
vuxna individer och spridningen på småben kan dessutom vara mycket stor
även under jord (Enwere, Paulyann 2008). Surhetsgraden i jorden korrelerar
med benbevaring generellt och gör barnben extra utsatta (Gordon & Buikstra
1981). Kremering försvårar ytterligare möjligheterna att hitta och identifiera
mänskliga kvarlevor, speciellt gäller detta unga personer. Kroppens organiska
vävnader förintas och kvarlämnar endast krympta och vridna benelement
bestående av icke-organsikt material. Dessa kan visserligen kvarhålla sitt
karaktäristiska utseende (vilket framförallt gäller för små kompakta benelement) men är sköra och spricker lätt. Av ett spädbarn med ett skelett som
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ännu till stora delar består av bindväv och brosk återstår endast 1% av den icke
kremerade kroppen i jämförelse med vuxnas 3,5% (Warren & Maples 1997).
Lewis refererar till en konferenspresentation av Holck från 2001 som visar
att en spädbarnskropp kan förintas inom 20 minuter vid en husbrand (Lewis
2007:23). De tafonomiska problemen till trots, finns det många exempel på
hur barnskelett från de absolut yngsta har bevarats väl både från brand- och
skelettgravfält (se t.ex. Iregren 2000, Lewis 2007 och där anförd litteratur).
Bevaringsförhållanden varierar kraftigt mellan olika gravplatser och även inom
en och samma gravplats (Kjellström 2005, se fig. 1). Till och med hos en och
samma individ kan mycket olika typ av fragmentering och upplösning av ben
studeras beroende på kroppens läge och olika tafonomiska agenters åtkomst
till densamma. Som en följd av detta, utan att förringa eller åsidosätta den
kulturella påverkan på representationen av småbarn i gravmaterial, måste alltid
bevaringsförhållandena på den enskilda lokalen ingående analyseras innan
andra tolkningar av närvaro eller frånvaro av småbarn görs.

Spår efter levande unga
Unga individer i ett arkeologisk skelettmaterial reflekterar inte på något
tillfredsställande sätt förhållandena för barn generellt i forntida samhällen.
Detta eftersom de de facto dog unga. Ett dött barn är, frånsett olyckor eller
medvetet våld, en tydlig bekräftelse på att hälsoläget för åtminstone den aktuella
individen var otillräcklig. Å anda sidan, majoriteten av barnen i en osteologisk
samling dog troligtvis av snabba infektioner vilka inte hann påverka skelettet
(Scheur & Black 2000:18). Detta gör att ur en osteologisk synvinkel behöver
inte skillnaden mellan de döda barnen, som vi kan undersöka, och de en gång
överlevande barnen, som vi inte kan undersöka, vara speciellt stor. Om man
som osteoarkeolog ändå vill undvika ett alltför stort fokus på barns mortalitet
och morbiditet i förhistorien finns det få analyserbara parametrar att arbeta
med. Ämnets art är sådant att de specifika morfologiska drag som utöver de
som kopplas till demografi och kroppslängd, kan avläsas i ben utgör sällan
exempel på för individen positiva händelser. Visserligen kan muskelfästen och
bendensitet antyda att individen levt ett fysiskt aktivt liv med (osteologiskt)
god hälsa men detta kan ha genetisk grund och det är sällan som man med
säkerhet kan identifiera vilken sorts sysselsättning en enskild individ ägnat sig
åt. För att osteologiska material ska kunna ligga till grund för tolkningar av
levande barn i större sammanhang behövs istället parametrar som är tämligen
vanliga och som erbjuder en mindre vag tolkning.
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Figur 1. Variationer i bevaring hos barnskelett från samma gravplats. Till vänster (a),
lämningarna efter ett nyfött barn (Si 3035) vilka kan jämföras med spåren efter ett sex
månaders spädbarn (Si 3183) placerad ovanpå en vuxen person (b). Båda gravarna
påträffades 2006 vid undersökningarna av kvarteret Humlegården i Sigtuna (Foto:
Sigtuna museum).

Två parametrar som kan studeras närmare i ett bioarkeologiskt sammanhang
där man intresserar sig för levnadsvillkoren för levande barn i historien, är
emaljhypoplasier och cribra orbitalia (Bennike et al 2005). Båda skelettförändringarna är relaterade till barndomen och är visserligen tecken på
ohälsa hos individen, men de behöver inte ha lett till döden och kan därför
undersökas även hos vuxna. Detta är en fördel eftersom det då är möjligt att
skilja mellan kvinnor och män och man kan på detta sätt få en möjlighet att
diskutera genderrelaterade uppfostringsstrategier och annan kulturellt styrd
påverkan. Frekvenser av dessa osteologiska parameter kan också användas för
att bättre förstå hur levnadsvillkoren skilde sig mellan olika orter eller mellan
olika tidpunkter.
Emaljhypoplasier är utvecklingsstörningar, i form av fåror eller gropar
på emaljytan, som uppstår under tiden då ameloblasterna utsöndrar sin
emaljmatrix (Hillson 1998:165ff ). Dessa celler är känsliga för störningar i
form av exempelvis trauma, näringsbrist, genetiska defekter och sjukdomar.
Störningarnas närvaro på olika tandtyper samt deras placering på tandkronan
204
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antyder när barnet utsattes för en stressfaktor. Tidigare studier av arkeologiska
skelettmaterial har antytt att personer med emaljhypoplasier löpte en större
risk att dö i tidigare år än de utan emaljskador (Iregren 2000).
Då förhållandet mellan näringsintaget och omsättning av näringsämnen
rubbas finns det risk för att en individ blir undernärd. Undernäring kan,
förutom via otillräcklig kosthållning, orsakas av en mängd andra faktorer som
infektioner, parasiter, diarré eller blodförlust och detta kan i sin tur leda till
blodbrist dvs. anemi. I de röda blodkropparna minskar koncentrationen av
hemoglobin eller så minskar de röda blodkropparna i antal. Blodbristen gör
det därmed svårt för kroppen att föra ut syre till cellerna. Detta leder till att
röda märgen i framförallt skalltak (diploë) och ögonhålor (orbita) sväller och
skadar de yttre benskikten (tabulae) (Aufderheide & Rodriguez-Martin 1998:
348). Skadorna i form av små perforeringar samlas generellt under namnet
porotic hyperostosis men de i ögonhålans tak går oftare under beteckningen
cribra orbitalia (Walker et al 2009). Förändringarna ska inte ses som en egen
sjukdom utan är ett samlingsnamn på en destruerade rubbning. Även om anemi
är en vanlig orsak, kan samma typer av skador uppstå vid infektioner eller ett
vissa specifika sjukdomar (Ortner 2003:370, Schultz 2001). Produktionen
av röda blodkroppar är som störst i skalltak och de långa rörbenen under
barndomen. Hos vuxna sker samma produktion snarare i bröstben, kotor
och revben (Walker et al 2009 och där anförd litt.). På grund av detta kan
cribra orbitalia anses reflektera stress under uppväxtåren. Liksom emaljhypoplasier indikerar tidigare undersökningar av cribra orbitalia, att individer
som uppvisar förändringen riskerar att dö i tidigare vuxen ålder än individer
utan förändringen (Iregren 2000).
I den resterande delen av den här artikeln används dessa två osteologiska
parametrar som utgångspunkt för att studera eventuella skillnader mellan
hur pojkar och flickor levt på olika platser eller under olika tidpunkter. Här
kommer en jämförande undersökning göras mellan tre olika kontexter: Birka,
Sigtuna och gårdsgravfält.

Barn och vuxna i Birka, Sigtuna och på samtida gårdar
Trots att Birka på Björkön i Mälaren är en av de mest arkeologiskt omskrivna
vikingalokalerna i Skandinavien är undersökningarna av det humana skelettmaterialen få.1 I den aktuella undersökningen koncentreras emellertid frågeställningen till att enbart gälla de obrända skeletten från gravfältet Norr om
Borg. Detta gravfält inkluderar framförallt flatmarksgravar med skelett även
om undantag finns. Den arkeologiska kontexten har visat att både kvinnor,
män och barn ska finns begravda och gravarna är daterade till ca. 800-975
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(Gräslund 1980:3ff ). Gravfältet får här representera Birka i allmänhet och
den vikingatida människan i Mälardalen i synnerhet.
Sigtuna anläggs någon gång under slutet av 900-talet och har sin blomstringstid under 1100-1200-talet. Sigtuna var till skillnad från Birka framförallt
ett administrativt centrum med flera politiskt viktiga institutioner (Tesch
2001). De kristna inslagen är tydliga redan under den äldsta perioden och med
tiden byggs flera stenkyrkor. Gravmaterialet är stort och omkring 805 gravar
har undersökts osteologiskt (Kjellström 2005; Kjellström & Wikström 2008;
Ljung et al 2009; Kjellström manus). För att inte de kronologiska skillnaderna
ska bli allt för omfattande har individer som gravlagts under Sigtunas första
fas (900-1100-tal) separerats från det totala materialet. Dessa skelett får
representera en för-urban grupp i det tidigmedeltida Uppland.
Med gårdsgravfält syftas till de gravar som kan kopplas till gårdar i det
omgivande landskapet under samma period som Birka fram till och med
tiden för Sigtunas etablering (750-1050). Dessa gårdar hade nära kontakt
med centralorterna men fungerade som självständiga enheter, ofta med en
lång platskontinuitet. I kategorin ”gårdsgravfält” ingår skelettgravar som har
det gemensamt att de uppvisar kristna drag och är daterade till skiftet mellan
vikingatid och tidig medeltid (Tabell 1, enstaka gravar med en uppenbart
avvikande datering har uteslutits). Människorna från gårdsgravfälten begravdes under samma period som både Birka och Sigtuna och kan därför inte
avskiljas kronologiskt från dessa båda orter. Däremot är det intressant att se
om samma tendenser som kan anas hos de båda centralorterna kan observeras
även hos denna grupp.
Undersökningen måste betraktas som tentativ eftersom flera källkritiska
problem föreligger. Dateringen av vissa gravar är i några fall baserat på ett klent
underlag. Även om skeletten från Birka och gårdsgravfälten har analyserats
på samma sätt som de från Sigtuna är kontextuppgifterna ibland diffusa.2
Bevaringen av skeletten är generellt dålig hos gravar från Birka och gårdsgravfält och i några gravar finns rester efter flera individer (det är ibland osäkert
om det rör sig om dubbelgravar eller omrörda ben). För att kunna tillvara
ta största mängden information har data samlats in från så många individer
som möjligt men i de fall det fanns risk att samma individ registrerades två
gånger fick individen utgå. Köns- och åldersbedömning baseras på vanliga
antropologiska tekniker närmare presenterade i Kjellström och Wikström
(2006). Eftersom materialet var begränsat och i vissa fall mycket dåligt bevarat,
gjordes endast en enkel åldersfördelning i en grupp som var under 20 år och
en som var över. Detta är en grov gränsdragning och givetvis inte optimalt
då individer som av sin samtid kan ha betraktats som vuxna hamnar i samma
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grupp som spädbarn. Gränsdragningen ger ändå en viss uppskattning av vilka
som dog innan deras skelett var fullt utvecklade samt om detta faktum kan
relaterats till perioder av fysisk påfrestning under barndomen. Sammantaget
gjordes en registrering över närvaro av åtminstone en tand och en ögonhåla
samt närvaro av emaljhypoplasier och cribra orbitalia. Eftersom det rör sig
om en preliminär studie utfördes inte några signifikanstester.

Material

Socken

RAÄ

SHM

N sk Referens

Edsvägen, UpplandsVäsby
Enbacken, Årsta
Gammelbyn 3:1
Grimsta
Görla 9:2
Häggvik 3:48, Skälby
Skälby stadsäga 5419
Skälby stadsäga 5420
Skälby, Skälbyvägen
Stav
Såsta 3:1, Broby bro
Tureberg, Nytorp
Valsta
Öresundsbro

Eds
Vaksala
Börstil
Fresta
Frötuna
Sollentuna
Sollentuna
Sollentuna
Sollentuna
Färentuna
Täby
Sollentuna
Norrsunda
Frösunda

47/48
89
135
32-34
23
291/293
285
285
285
55
42
278
59

32219
15268
34835
31439
34347
34875
30116
30112
26587
31041
33379
34351
34069
18158

3
8
14
2
10
11
4
1
5
8
3
5
10
4

				

Summanen 1985
Sjöling 2006
Jeppsson 2004
Hemmendorff 1979
Eriksson 1995
Andersson 2003
Welinder 1973
Ringquist 1973
Undersökt av V. Ginters 1959, SHM
Claréus 1976
Andersson & Boije 1999
Uppgifter från SHM med inv.nr. 34356
Andersson 1997
Undersökt av F. Bergman 1926, SHM

Tabell 1. Förteckning över de gårdsgravfält i Uppland som ingår i studien.
(N sk= antal skelett).

Material

Sigtuna Fas 1
Gårdsgravfält
Birka

N

n <20 år

% av tot

n >20 år

% av tot

♀ n

♂ n

282
88
71
441

82
19
6
107

29,1
21,7
8,5
24,3

200
69
65
334

70,9
78,4
91,5
75,7

71
13
12
96

92
27
8
127

Tabell 2. Det totala antalet undersökta individer. Med Birka avses gravarna
norr om Borg. (N= totalt antal, n= antal i specifik kategori).
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Skillnader och likheter i emaljhypoplasier och cribra orbitalia
Totalt undersöktes rester efter 441 individer där Sigtuna utgör mer än hälften
av det totala materialet (Tabell 2). Fördelningen av individer över och under
20 varierar kraftigt mellan framförallt Birka och Sigtuna där det förra endast
inkluderar sex barn bland 70 analyserade individer. I Sigtuna var nästan en
tredjedel under 20 år. Bland de könsbedömda individerna i respektive material
påträffades något fler kvinnor i Birkamaterialet än i de övriga två där männen
är i majoritet. Birka utmärker sig även genom att uppvisa betydligt mer fall
av emaljhypoplasier (30,4%) och cribra obitalia (37,5%) (Tabell 3 och 4).
Personerna på gårdsgravfälten verkar inte lika drabbade av emaljhypoplasier
där frekvensen ligger i nivå med Sigtuna (19% respektive 17,8%) men har
nästan lika många fall av cribra orbitalia (34,8% i jämförelse med Sigtunas
15,3%) som Birka.
Material
N
Sigtuna Fas 1 202
Gårdsgravar 63
Birka
46
311

E.h.
n
36
12
14
62

E.h.
%
17,8
19,0
30,4
19,9

<20år
N
58
16
6
80

E.h.
n
13
1
3
17

E.h.
%
22,4
6,3
50,0
21,3

>20år
N
144
47
40
231

E.h.
n
23
11
11
45

E.h.
%
16,0
23,4
27,5
19,5

♀
N
55
11
7
73

E.h.
n
10
3
3
16

E.h.
%
18,2
27,3
42,9
21,9

♂
N
64
24
4
92

E.h.
n
10
6
2
18

E.h.
%
15,6
25,0
50,0
19,6

Tabell 3. Antalet individer med åtminstone en tand och fördelning av individer med
emaljhypoplasier. Med Birka avses gravarna norr om Borg. Förkortningar: N= antal
individer med tänder, n= antal i specifik kategori, E.h.= emaljhypoplasier.

Material
N
Sigtuna Fas 1 85
Gårdsgravar 23
Birka
16
124

C.o.
n
13
8
6
27

C.o.
%
15,3
34,8
37,5
21,8

<20år
N
16
4
2
22

C.o
n
7
3
0
10

C.o.
%
43,8
75,0
0,0
45,5

>20år
N
69
19
14
102

C.o.
n
6
5
6
17

C.o
%
8,7
26,3
42,9
16,7

♀
N
25
4
7
36

C.o.
n
5
1
3
9

C.o.
%
20,0
25,0
42,9
25,0

♂
N
41
14
6
61

C.o.
n
3
5
3
11

C.o.
%
7,3
35,7
50,0
18,0

Tabell 4. Antalet individer med åtminstone en undersökt ögonhåla och fördelning av
individer med cribra orbitalia. Med Birka avses gravarna norr om Borg. Förkortningar:
N= totalt antal (en ögonhåla), n= antal i specifik kategori, C.o.= cribra orbitalia.

Fördelningen i de två åldersgrupperna visar att i Birka- samt Sigtunamaterialet
påträffas emaljhypoplasier framförallt hos de som dog före 20 års ålder
(Tabell 3). På gårdsgravfälten är det istället äldre individer som uppvisar
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samma typ av emaljskada. Cribra orbitalia påträffas i den yngre gruppen hos
skelett från Sigtuna och från gårdsgravfälten men hos äldre i Birka (Tabell
4). Emaljhypoplasier noterades relativt jämt fördelat hos kvinnor och män i
materialen men med en övervikt hos kvinnor på gårdsgravfält och i Sigtuna.
I Birka dominerar männen bland de drabbade. Cribra orbitalia påträffas
återigen främst hos kvinnor i Sigtuna och framförallt hos män i Birka och
på gårdsgravfält.
Sammantaget kan det konstateras gårdsgravfälten och Sigtuna liknar
varandra mest i fråga om fördelning mellan osteologiskt kön och de två
åldersgrupperna; spridning av emaljhypoplasier totalt samt mellan könen;
fördelning av cribra orbitalia hos framförallt unga. Gårdsgravfälten påminner
om Birka i total frekvens av cribra obitalia samt att i synnerhet män drabbats.
Birka och Sigtuna uppvisar alltså i detta sammanhang mycket olika tendenser.

Diskussion
Innan någon diskussion över resultaten kan göras bör några källkritiska aspekter
nämnas. Emaljhypoplasier är mer vanliga på vissa tandtyper (hörn- och framtänder) än andra (Goodman & Song 2005:212). Olika bevaring skulle därför
kunna påverka resultaten. Bevaringen av ben och tänder var likartad mellan
gårdsgravfält och Birkaskelett men bättre bland Sigtunaskeletten. Tolkningen
av resultaten från både Birka och gårdsgravfälten försvåras av att materialen
är små och det senare dessutom spritt från vikingatid in i tidig medeltid.
Orsaken till diskrepans mellan materialen kan även vara av kontextuell art.
Exempelvis behöver gravfältet Norr om Borg inte vara representativt för det
demografiska underlag som låg till grund för de tidigkristna gravplatserna i
Sigtuna. Kanske blir resultaten annorlunda då andra gravfält från Birka inkluderas. Resultaten bör med andra ord tolkas försiktigt men får här utgöra ett
exempel på hur man kan diskutera kring barns levnadsvillkor i tid och rum.
Individerna från Birka har betydligt högre frekvenser av emaljskador och
cribra orbitalia än Sigtuna. Detta antyder att fler barn upplevde någon form
av stress under barndomen i den vikingatida miljön än i den tidigmedeltida.
Påfrestningen var inte dödande utan många av barnen överlevde och blev
vuxna. Finns det några skillnader mellan döda unga individer och överlevande
”barn”, dvs. de som dog som vuxna? Underlaget för att bedöma fördelning av
stressrelaterade förändringar i de två åldersgrupperna var svagt. I Birkamaterialet
kunde ögonhålorna undersökas hos endast två barn och endast sex unga hade
analyserbara tänder. Resultaten från gårdsgravfält, Birka och Sigtuna visar
att förändringarna oftare påträffas hos unga än hos äldre. Denna tendens
stämmer överens med tidigare studier där skadorna tolkas som tecken på en
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sänkt allmänhälsa vilket sedan lett till en förtidig död (Iregren 2000; Walker
et al 2009). Tecken på barndomsstress är generellt betydligt högre i Birka än
i de båda andra materialen men cribra orbitalia var mer vanlig i den äldre
gruppen. På gårdsgravfälten uppvisar de i den äldre åldersgruppen fler fall av
emaljhypoplasier. Möjligen kan detta förklaras med att de som drabbades av
den stress som leder till respektive förändring antigen dog snabbt som unga
utan att några spår hann bildas på skelettet eller så överlevde man och levde
upp i vuxen ålder med spår av stressen. En aggressiv infektion med ett snabbt
förlopp riskerar alltså att leda till att individen dör och efterlämnar ett skelett
fritt från förändringar (jfr Wood et al 1992). I Sigtuna var dessa stressfaktorer mindre intensiva eller färre och bland de drabbade var det framförallt
känsliga yngre personer som riskerade att dö. En bra förklaring till skillnaden
i skadefrekvens mellan centralorter som Birka och Sigtuna är svår att ge.
Båda orterna uppvisar genom fyndmaterialet mångfacetterade kontakter med
omvärlden där likartad risk för smittspridning måste ha förelegat. Möjligen
kan Sigtunas roll som ett tidigt profant och religiöst maktcentrum ha gjort
att barnen i den tidigmedeltida staden kom från andra familjeförhållanden
än de som levde på Birka. Nära relationer till makten krävdes för att ha ett
hushåll i staden (Kjellström et al 2005). De många kristna gravgårdarna i
Sigtuna visar att präster, sannolikt med viss kunskap om medicin, rörde sig i
området. Sammantaget är det inte omöjligt att detta ledde till allmänt bättre
förhållanden för de boende. Tidigare undersökningar har visat att Sigtunaborna
under etableringsfasen var välväxta i jämförelse med människor från andra
samtida orter (Kjellström 2005). Kroppslängd är också en parameter som kan
användas för att studera barndomens hälsa. I detta fall skulle det bekräfta att
Sigtunaborna under etableringsfasen hade en ovanligt hälsosam barndom.3
Den total fördelningen av förändringar på gårdsgravfälten påminner om
den i Sigtuna. Infektionsriskerna måste ha varit lägre men drabbades man
av svårigheter under sin uppväxttid var chansen lägre att bli äldre. Om dessa
resonemang stämmer visar det att unga individer i allmänhet var en känslig
grupp men också att långt ifrån alla som drabbades av missförhållanden under
sin uppväxt fick lida av detta resten av livet.
Generellt avlas och föds det fler pojkar än flickor, denna snedfördelning
utjämnas senare eftersom pojkfoster och nyfödda pojkar tycks vara mer känsliga för stress (men denna överkänslighet försvinner med tiden) (Saunders
& Barrans 2005:189). Pojkar och flickor ska med andra ord, förutom under
möjligen de första månaderna, biologiskt ha ungefär samma förutsättningar
och motståndskraft mot sjukdomar. I Birka och Sigtuna drabbades både pojkar
och flickor men framförallt de förra uppvisar förändringar i Birka medan
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flickor har fler förändringar i Sigtunamaterialet. Möjligen kan fördelningen
av förändringar mellan pojkar och flickor ge en antydan om genderrelaterad
uppfostran eller livsvillkor. Utan att i detalj försöka identifiera vilka skillnaderna
var mellan de olika orterna visar resultaten att pojkar och flickor sannolikt levde
efter något olika premisser. Detta gäller i synnerhet centralorterna eftersom
förhållandet på gårdsgravfälten är mer svårtolkad då flickor uppvisar högre
frekvenser av emaljskador och pojkar mer cribra. Eftersom könsbedömning
endast kan utföras på vuxna individer är frågan i vilken ålder skillnaden mellan
pojkar och flickor uppkommer inte helt lätt att besvara. En möjlighet skulle
vara att studera vid vilken tidpunkt i tandutvecklingen emaljypoplasierna
uppkommit hos respektive kön. På så sätt skulle en ungefärlig tidpunkt kunna
ringas in och jämföras mellan könen. Hänsyn måste emellertid tas till att pojkar
och flickor växer olika fort vid olika tidpunkt och därför möjligen kan svara
något olika på stress vid en visst tillfälle. En faktor som kan ligga bakom de
noterade könskillnaderna och tecknen på olika livsvillkor, kan vara att barnen
inte kommer från samma uppväxtmiljö. Ingifte kan exempelvis vara upphov
till de genderrelaterade skademönstren. Undersökningar av svavelisotoper på
kvinnor och män från Birka och Sigtuna visar visserligen att i åtminstone
Birka så är den undersökta gruppen generellt mycket heterogen, men resultaten stödjer (hittills) inte denna idé (Linderholm et al 2006; Linderholm &
Kjellström 2011).
En annan intressant fortsättning på denna studie kan vara att studera
förhållandet mellan individer som uppvisar spår av emaljhypoplasier eller
cribra orbitalia och olika fynd- eller gravkategorier. På detta sätt kan man gå
vidare med de fysiska parametrarna för att se vilka sociala relationer de har.
Det är troligt att andra mönster kan framkomma som inte är relaterade till
osteologiskt kön eller (den grova) åldersgrupperingen. Detta skulle i så fall
kunna belysa skillnader mellan barn ifrån olika sociala grupper och därmed
kulturellt styrda hierarkier. De som kom från grupper som stod långt ner
på samhällsskalan och i högre grad tvingades genomleva flera eller hårdare
svårigheter kan tänkas uppvisa fler spår efter detta på ben och tänder.

Barnens ben: slutord och sammanfattning
I studier där mänskliga lämningar ingår bör man reflektera över de biologiska
processer som påverkar kroppen i livet så väl som i döden. Nyfödda barn är
känsliga och reagerar snabbt på negativa faktorer och en begravd spädbarnskropp bryts i regel ner snabbare än en vuxens. Detta måste alltså arkeologer
förhålla sig till då tolkningar görs över demografin hos ett skelettmaterial. För
att belysa hur osteologiska parametrar kan bidra till forskningen om barn och
211
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barndom i förhistorien gjordes en fallstudie. I denna preliminära undersökning
framkom att barnhälsan generellt tycks ha varit sämre i Birka än på omgivande
gårdar och framförallt än i det senare Sigtuna. Resultaten antyder även att
genderrelaterade processer lett till olika skademönster för flickor och pojkar.
Fortsatta undersökningar kommer att göras för att se om dessa tendenser kan
vidimeras samt om sociala faktorer kan knytas till skademönstren. Indikatorer
på barndomsstress är ofta diffusa vilket leder till komplexa resonemang och
utan en god kännedom om den arkeologiska kontexten blir de i värsta fall
utan mening. Det är därför av vikt att osteologiska resultat och arkeologiska
data behandlas med likformig respekt. De bioarkeologiska parametrarna ger
kanske inte associationer till levande friska barn i vår förhistoria men de kan
absolut användas för att bättre förstå livsvillkor och skillnader mellan olika
grupper av unga individer i tid och rum. På detta sätt levandegörs inte bara de
olika processer en människa genomgår under sin livstid utan även följderna
av dessa skeenden.

Fotnoter
1. Ett par individer har undersökts av Sjøvold (1973) och upp mot ett hundratal skelett har
analyserats vid mindre undersökningar i slutet på 70-talet av Berit Vilkans (1975) och Sabine
Sten (1979). I dessa tre fall resulterade analyserna i opublicerade rapporter (förvarade på SHM)
samt en kortfattad arkeologisk översikt av Greta Arwidsson (1989). Av de åtminstone 2300
gravar som beräknas finns på ön är de flesta brandgravar men uppskattningsvis har omkring
500 skelettgravar undersökts (Gräslund 1980:4ff ). Några osteologiska sammanställningar
över dessa gravar finns inte. Under våren 2011 kommer de obrända individerna att undersökas
ingående och översikter över demografi och patologier presenteras. All information i denna
text om Birkagravar har tagits från Gräslund (1980) samt SHM (länk: http://mis.historiska.
se/mis/sok/birka.asp?sm=10_7).
2. Det osteologiska materialet överensstämmer exempelvis inte alltid med den arkeologiska
dokumentationen och några gravar måste möjligen utgå i en senare studie.
3. Med tiden tycks emellertid detta förändras så att hälsan blir sämre i de senare faserna i
Sigtuna (Kjellström et al 2005). Framförallt gäller detta flickor vilket antyds i ökade frekvenser
av emaljhypoplasier, cribra orbitalia och en sänkt medelkroppslängd.
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