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Mellanneolitisk ålderdom
Sociala aspekter av livscykelns sista faser
Fredrik Fahlander

The text explores the potential of studying the social dimensions of old age 
and ageing in the past. It is argued that classification in calendric years is 
less useful for archaeological studies of old age. Instead, a composite ap-
proach is advocated that focuses on the ageing body, based on case-specific 
identifiable traces of old age. The proposed approach is applied on a case 
study of the middle Neolithic burial ground Ajvide on the island of Gotland. 
Among the 62 published burials, twelve individuals reached an age of around 
50–70 years, all showing osteological traces of old age. There are no signi-
ficant differences between these and other graves in terms of interments, 
number of artefact types or burial construction. However, all but one of the 
six cases where graves overlap earlier graves contain individuals of advanced 
age. This suggests that old age indeed was recognized as a distinct category 
at Ajvide during the middle Neolithic.

Eftersom det inte är vi själva utan den Andre i oss 
som är gammal är det normalt att vår ålder avslöjas 
för oss av andra.

de Beauvoir (1976:199)

Inom samhällsvetenskaperna har forskningen kring 
livsbanans sista faser ökat kraftigt de senare decen-
nierna i takt med att de äldre utgör en allt större andel 
i de västerländska samhällena. Diskussionen handlar 
dock inte enbart om generationskonflikter eller om 
marginaliserade ålderskategorier utan har även påvisat 
intressanta relationer mellan både befolkningsstruktur, 
ideologi och samhällsklimat där ålder spelar en central 
roll (Featherstone & Wernick 1995). I förhistoriska 
kontexter diskuteras emellertid ålder sällan explicit 

utan ses oftast, liksom kön, som en förstärkande eller 
försvagande intersektionell aspekt kopplad till makt och 
status. Det finns dock stor potential med att specialstu-
dera just sociala aspekter av ålder även i förhistorien. Ett 
exempel är hur man i arkeologi, antropologi och historia 
under de senaste tjugo åren uppmärksammat barn och 
barndom som ett speciellt forskningsområde (Baxter 
2005, Lillehammer 2010, Fahlander 2011). Forsk-
ningen inom detta fält har gett många intressanta och 
viktiga inblickar i hur olika samhällen hanterar barns 
behov och kapacitet. Det handlar alltså inte enbart om 
ett emancipatoriskt projekt, att lyfta fram en osynlig 
kategori, utan även att diskutera hur synen på barn och 
barndom även säger något om de vuxnas värld.
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På liknande vis är de sista faserna av livscykeln 
intressanta att undersöka; inte bara för att det finns 
mycket lite forskning kring ålderdom som socialt fe-
nomen, utan just för att de attityder som finns kring 
ålderdom och hög ålder även säger något mer om sam-
hället i övrigt. I antropologin har det på senare tid 
publicerats ett antal intressanta studier som behandlat 
olika sociala implikationer av hög ålder i småskaliga 
samhällen (Foner 1984, Cohen 1994, Lamb 2000, 
Bledsoe 2002, Cliggett 2005, Rawlins 2006). Även i 
historia har det framkommit nya mer kvalitativa ana-
lyser av ålderdomens skiftande sociala aspekter under 
antiken fram till modern tid (Minois 1989, Kertzler & 
Laslett 1995, Johnson & !ane 1998, Ottaway 2004, 
Carvallo 2010). I arkeologi släpar dock forskningen 
kring detta tema efter. Det är först under de senaste 
åren som man börjat intressera sig för hur hög ålder 
förhåller sig till andra identitetsgrundade parame-
trar som exempelvis kön och/eller genus, status eller 
samhällsskick (Welinder 2001, Sofaer 2006, Gilchrist 
2009, Gowland 2009, Appleby 2010, 2011). Det är 
uppenbart att det finns goda möjligheter att nå intres-
santa resultat kring detta tema även i förhistoriska 
kontexter.

I denna text vill jag inte enbart diskutera ålderns 
betydelse per se, utan ålderdom som fas i livsbanan 
och hur människor i olika samhällen förhåller sig till 
den åldrande kroppen. Det är exempelvis intressant 
att diskutera hur synen på ålderdom återverkar på so-
ciala aspekter som exempelvis maskulinitet och genus, 
minne och tid, status och makt. Att specialstudera de 
äldsta personerna är även intressant i fråga om kul-
turell kontinuitet och minne vilket ofta accentueras 
i relationer mellan olika generationer (Foner 1984, 
Reulecke 2008). Temat har med andra ord stor po-
tential att öppna nya dörrar till centrala arkeologiska 
frågeställningar vilket illustreras i föreliggande artikel 
av en specialstudie av de äldsta individerna på det neo-
litiska gravfältet Ajvide på Gotland.

Sociala aspekter av hög ålder 
När gamla personer diskuteras i arkeologiska och his-
toriska texter är det påfallande ofta i form av ett antal 
stereotyper. Det kan vara den vise och respekterade 
åldringen eller dess motsats; den skröpliga och im-
produktiva med låg status. Vi finner den ensamme 

gamlingen och den halvt tokiga häxan, äldre som ri-
tuella specialister, den vise gamlingen att fråga till råds, 
åldrande hövdingar, patriarker eller matronor (Laslett 
1995:3). Det finns aspekter av alla dessa typer som 
var och en kan vara relevanta, men ålderdomen som 
stadie i livet är ofta mer differentierad och varierar 
mellan olika samhällen (Hazan 1994, Featherstone & 
Wernick 1995). Ett första steg på vägen mot en ”gero-
arkeologi” är därför att nyansera några av stereotyperna 
och att bredda synen på de roller och funktioner äldre 
personer kan ha i samhället. Till att börja med behöver 
de inte nödvändigtvis vara perifera figurer utan kan ha 
både makt och inflytande i större utsträckning än vad 
stereotyperna antyder. Det finns inte många kända 
exempel på renodlad gerontokrati (åldringsstyre), 
men det finns gott om samhällen där de äldsta har 
stort inflytande och makt (Ketzer 1995:364, Hearn 
1995:100–5). De äldsta männen kan exempelvis ha 
”förtursrätt” till kvinnor, alternativt makten att ”ge bort 
dem” till yngre män (Foner 1984:32).   De kan även 
ha bestämmanderätt över både boskap och land, vilket 
ställer yngre i beroendeförhållande till dem, trots att de 
kanske inte skulle ha möjlighet att rent fysiskt försvara 
dessa rättigheter (Kertzer 1995:364). Även kvinnor 
kan få mer inflytande och makt i ålderdomen än tidi-
gare i livet (Kerns & Brown 1992, Lamb 2000:240–3). 
Det är exempelvis vanligt att kvinnor som passerat 
klimakteriet får tillgång till annars exklusivt manliga 
gemenskaper (Crown & Fish 1996:810). Äldre kvin-
nor kan även få ökat inflytande när familjer samman-
förs genom barnens giftermål (Lamb 2000: 240). Det 
finns även många exempel på motsatta förhållanden 
där både kvinnor och män blir marginaliserade när 
de blir äldre. Ett exempel är barnlösa änkor vilka kan 
hamna i ett besvärligt beroendeförhållande till mer 
avlägsna släktingar när de blir äldre (Lamb 2000). 

Vid sidan om generella frågor om makt och infly-
tande är det dock mer intressant att diskutera mindre 
uppenbara sociala aspekter av hög ålder. Medellivs-
längden är en intressant variabel. Vi vet att våra dagar 
är räknade men det kan ha stor betydelse för hur vi 
lever våra liv beroende på hur gamla vi räknar med 
att bli. En extra hög eller låg andel äldre i en popula-
tion kan även medföra ett flertal indirekta effekter. Att 
det finns förhållandevis många gamla i en grupp kan 
exempelvis ha en viss konserverade effekt och inne-
bära ett motstånd mot förändring. Det finns ett antal 
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studier som indikerar att många äldre i stigande grad 
tenderar att vilja bevara och konservera traditionella 
riter, seder och sociala strukturer (Bourdelais 1998, 
Reulecke 2008). En lång levnadslängd påverkar även 
hur samhällen ”minns”, upprätthåller stabilitet eller 
förändras eftersom individer med hög ålder överlap-
par fler generationer (de Beauvoir 1976:34, Minois 
1987:9–12, Solokovsky 2009:4, jfr Arwill-Nordbladh 
2008). Oförutsedda förändringar i den demografiska 
balansen kan därför få oanade effekter. Om exempelvis 
den äldre generationen decimeras på grund av krig eller 
sjukdomar kan det vara förödande för ett samhälles 
traditioner och kollektiva minne (Minois 1987:210). 
Även förändringar i ideologi och religion kan ibland 
kopplas till ålder på sätt som inte är direkt uppen-
bara. Gilchrist (2009) har exempelvis påvisat att när 
kristendomen infördes i Europa under tidig medeltid 
tillkom en mer ”feminiserad” helig maskulinitet kring 
prästerskapet som var lättare att vidmakthålla i hög 
ålder än det arkaiska krigaridealet. 

En ytterligare intressant faktor är hur den mate-
riella kulturen och teknisk ”know-how” kan påverka 
äldres möjligheter på gott och ont. Ett idag självklart 
hjälpmedel som glasögon minimerar exempelvis pro-
blemen med försämrad syn vilket de flesta drabbas 
av på ålderns höst. Liknande exempel finns även i 
småskaliga samhällen där nya material, tekniker eller 
artefakter kan påverka olika åldersgrupper på olika 
vis. Ett exempel är införandet av häst och släde bland 
amerikanska indianer på 1700-talet, vilket innebar att 
äldre individer inte längre i samma utsträckning som 
tidigare övergavs när man flyttade (Foner 1984:248). 
I förhistoriska kontexter bör det vara möjligt att dis-
kutera viss materiell kultur som principiellt relaterad 
till ålderdomen, exempelvis på liknande sätt som 
vissa miniatyrföremål (leksaker) ibland kan kopplas 
till barn (Fahlander 2011:41–76). Vid sidan om rent 
åldersindikerade attribut i den personliga klädseln och 
utrustningen kan man resonera i termer av olika ma-
teriella ”stöd” (t. ex. kryckor och käppar) eller verktyg 
anpassade för en svagare kropp. 

Vem är gammal? Ålder och ålderdom
En central men undflyende fråga gäller naturligtvis 
vem som kan räknas som ”gammal” och hur ”ålder-
dom” kan definieras. Att det är en period sent i livet 

som avslutas med döden är uppenbart, men vid vilken 
ålder den anses börja varierar mellan olika samhällen. 
Den moderna gränsen för pensionering i 60-årsåldern 
i Europa ligger inte långt ifrån medeltida uppfattningar 
(Shahar 1998), medan exempel från romerska texter 
visar att gränsen kan krypa ned till de tidiga 40-åren 
(Parkin 1998:23, jfr Solokovsky 2009:3). Det är rim-
ligt att föreställa sig att gränsen till ålderdom är något 
som delvis hör samman med förväntad livslängd. Det 
vill säga, ju längre man i allmänhet lever, desto högre 
upp i åldrarna kan gränsen mellan vuxen och äldre 
tänkas infalla. Under de senaste 200 åren har medel-
livslängden fördubblats från cirka 40 år till över 80 år 
i västeuropeiska länder vilket sannolikt påverkat att 
gränsen för vuxenblivande eller tidpunkten för första 
barnet skjutits uppåt i åldrarna (Laslett 1995). Det 
vore dock ett misstag att dra den kurvan bakåt i tiden 
och se hög ålder som något unikt för moderna väl-
färdsstater. Att vissa individer kan uppnå hög ålder är 
inte en evolutionär fråga utan varierar över tid mellan 
olika grupper beroende på bland annat diet, livsstil och 
näringsfång. Det finns exempelvis flera fall av mycket 
gamla individer i flera olika förhistoriska populationer 
(Welinder 2001). 

Att diskutera ålder i termer av antal levda kalenderår 
är djupt inpräntat i det moderna tänkandet och kon-
kreta kvantitativa data uppmuntrar lätt till jämförel-
ser mellan olika länder och kulturer eller mellan olika 
förhistoriska populationer. Dock är kronologisk ålder 
och fasta tidpunkter som exempelvis skiljer barn från 
vuxna och vuxna från äldre sannolikt något som är 
förbehållet institutionaliserade och reglerade moderna 
samhällen (Lancy 2008:21, jfr Bourdelais 1998). I 
småskaliga eller lågteknologiska samhällen är ålder 
ofta mer en fråga om en kombination av psykologiska, 
kroppsliga och sociala färdigheter. Ålder kan exem-
pelvis relateras till olika stadier i livet beroende på 
kroppslighet (könsmogenhet, klimakteriet), händelser 
(första och andra barnet, giftermål) eller efter mog-
nad och/eller lämplighet i termer av förmåga att klara 
vissa uppgifter (Maybury-Lewis 1984:129–30). En 
individs ålder kan dessutom få olika betydelser och 
effekter i relation till exempelvis social status, släktskap, 
kön och/eller genus och personliga egenskaper (Lamb 
2000:9, Maybury-Lewis 1984, Parkin 1998, Fahlander 
2012). Inom generationsforskning diskuterar man där-
för hellre ålder och livets faser i termer av livsbana eller 
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livscykel (Gilchrist 2000:326). Det är dock 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). Det finns även relativa sätt att räkna ålder i 
termer av ”yngre än”, ”äldre än”, eller ”lika gammal som” 
etc. (Hammel 1984:142–3). Listan kan göras längre, 
men poängen är att kronologisk ålder inte nödvän-
digtvis är den bästa utgångspunkten för att definiera 
ålderdomens olika faser. 

Ålder, ålderdom och åldrande kroppar
Att åldrandet och dess uttryck och konsekvenser ter sig 
ganska olika i olika tider och kulturella sammanhang 
innebär dock inte att ålderdom är en social konstruk-
tion med oändlig variation (jfr Johnson 1998:1). Det 
som är intressant med att diskutera de äldsta indivi-
derna är att vissa kroppsliga och psykologiska aspekter 
kan sägas vara ”bio-automatiska”, det vill säga de in-
träffar för de allra flesta inom ett givet tidsspann (t.ex. 
grått hår, rynkig hy, tunnare hår, försvagad benstomme, 
ledproblem, nedsatt syn och hörsel), medan andra är 
mer påverkade av kulturell kontext och livsstil. Ett ex-
empel är klimakteriet vilket varierar både i fråga om 
fysiskt uttryck samt när det normalt inträffar i livet 
(Leidy 1994:231–5, Beyene 2009:93–6). Flera ålders-
relaterade egenskaper är heller inte synliga på krop-
pens utsida – som exempelvis fortplantningsförmåga, 
synskärpa nedsatt minnesförmåga och slutledningsför-
måga (Marcoen, Coleman & O’Hanlon 2007:45). Att 
beakta alla aspekter av åldrandet låter sig med andra 
ord knappast göras enbart med utgångspunkt i arkeo-
logiskt material. Eftersom åldrandets uttryck varierar 
så pass kraftigt mellan både olika grupper och individer 
går det sällan att dra slutsatser utifrån generella data 
från samtida samhällen. I princip är vi hänvisade till 
de åldersrelaterade aspekter som satt spår i skelettet 
och som går att påvisa via osteologiska analyser. 

Ett problem med att diskutera äldre individer från 
skelettmaterial är emellertid att de osteologiska ana-
lyserna är relativt oprecisa högre upp i åldrarna (Cox 
2000:62, Crews & Bogin 2010:125). Det beror delvis 
på att det kan vara svårt att skilja förändringar i be-

nen orsakade av ålder och olika effekter av sjukdomar, 
bristfällig diet och livsstil. Det behöver exempelvis 
inte vara något större skillnad mellan ett skelett av 
en 40-åring som utfört hårt arbete och ett av en tjugo 
år äldre bättre beställd individ (Cox 2000:64, 75, jfr 
Appleby 2011:234). Moderna analyser av kända ma-
terial visar att kompletta skelett ger en i bästa fall grov 
uppskattning av höga åldrar, men åldersspannen är 
breda och ibland överlappande. Det är bland annat 
vanligt att 30–40-åringars ålder överdrivs, medan äldre 
individer över 40 underskattas (Cox 2000:75, Sofaer 
2006:72–3). Ett annat problem för arkeologer är grän-
serna för olika osteologiska ålderskategorier varierar 
och att dessa ibland har olika antal undernivåer. Den 
osteologiska kategorin Maturus kan exempelvis om-
fatta 35/40–50/60 år, 35–64 år, 35–55 år eller 40–59 
år och Senilis i sin tur kan omfatta individer från 50 år 
eller över 60 (Fahlander 2011:55). Det är med andra 
ord inte bara de sociala dimensionerna av ålder som 
gör det olämpligt att utgå från kronologisk ålder i en 
jämförande analys. Ett alternativ till att diskutera ålder 
utifrån kronologiska kohorter är att istället tala om re-
lativa kategorier av ”åldrade kroppar”. Dessa kan bygga 
på ett antal parametrar i kroppslig utveckling istället 
för en sammantagen uppskattning av kronologisk ålder. 

Ett mer generellt problem i analyser av gravpopula-
tioner gäller representativiteten – det vill säga i vilken 
grad behandlingen av de döda kan tänkas relatera till 
deras situation i det levande livet. Det är ingen fråga 
med givet svar utan måste undersökas från fall till fall. 
När det gäller studier av unga individer blir den osteo-
logiska paradoxen påtaglig eftersom de så att säga har 
dött i förtid. Finns det få barngravar i ett gravfält kan 
det lika gärna vara ett tecken på att människor haft 
ett gott liv och överlevt barndomen som på att barn 
skulle haft låg status i samhället och inte begravts alls. 
I princip gäller det omvända för de gamla vilket innebär 
att de gamla individerna på ett gravfält i högre grad 
kan tänkas vara representativa för befolkningsstruk-
turen än de unga. Däremot finns inga givna sätt att 
studera hur ålder kan ha inverkat på personlig status 
och identitet. Att strikt jämföra gravinnehåll med ålder 
är vanskligt, eftersom vi inte vet vad i graven som direkt 
kan associeras med den döde och vad som hamnat 
där av andra orsaker (eller försvunnit). Dessutom är 
social ålder oftast relativ till andra personliga egen-
skaper som kön och status. Ett alternativ kan istället 
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vara att studera vad i gravskicket som kan associeras 
till ”åldrade kroppar”. Det bör vara möjligt att utifrån 
väldokumenterade gravkontexter kunna diskutera ett 
antal seriellt eller polytetiskt grundade aspekter som 
på olika sätt är förknippade med åldrande under en 
viss tid och plats (se Fahlander 2011:31–5). Det kan 
gälla allt från typiska föremål, gravform, om äldre fö-
rekommer i dubbelgravar eller om de delar rumsliga 
relationer. Exempelvis behöver särskilt innehållsrika 
gravar inte automatiskt ses som generell indikation 
på hög status, de kan i vissa fall snarare vara en effekt 
av att den begravde uppnått hög ålder. Det har exem-
pelvis föreslagits att ju fler barn en individ får över tid, 
desto fler är med och arrangerar begravningen – vilket 
kan ge upphov till en grav med högt energivärde eller 
ett högtstort antal olika artefakttyper (Crown & Fish 
1996:811). Att specialstudera de äldre kan på så vis 
hjälpa oss att bättre förstå de kulturella formations-
processerna bakom ett specifikt gravfält. 

Som ett exempel på vad ett ”gero-arkeologiskt” per-
spektiv kan erbjuda vill jag avslutningsvis diskutera 
åldersrelaterade fenomen på det mellanneolitiska grav-
fältet Ajvide på Gotland (figur 1). Det är ett välpubli-
cerat material i lagom format som lämpar sig väl för att 
diskutera några av de anförda aspekterna på hög ålders 
sociala konsekvenser och är samtidigt ett belysande 
exempel på hur specialstudium av de äldre kan leda 
till nya frågor och att se gamla material med nya ögon.

De gamle och havet: 
Jägar-fiskare på ålderns höst
Ajvide var i bruk under en eller flera perioder mellan 
cirka 3100–2450 före vår tideräkning (2-sigma och 
reservoareffekt på 70 år) och låg under mellanneoli-
tikum i ett strandnära område där gravar varvats med 
kulturlager, stolphål, gropar och andra anläggningar 
(Burenhult 2002:31ff, Possnert 2002:171f, Norderäng 
2008:297). Gravarna ligger i ett nordväst-sydöstligt 
band som följer den dåvarande kustlinjen (Norderäng 
2009:21). För närvarande är 85 gravenheter rapporte-
rade vilket inkluderar åtta ”kenotafer”, samt ett antal 
koncentrationer av spridda ben av människa (figur 2). 
Hittills är dock endast 62 av gravarna fullständigt pu-
blicerade (Burenhult 2002, Österholm 2008) medan 
de övriga endast är summariskt beskrivna i ett antal 
delrapporter (Norderäng 2001–2009, Österholm 

2008). Demografiskt ser Ajvidematerialet ut att re-
presentera en normalfördelad grupp; I de 62 gravarna 
har tjugotvå individer bedömts vara män och nitton 
kvinnor (resterande går inte att bedöma). Det som 
gör gravarna speciellt intressanta i detta sammanhang 
är att de omfattar en relativt stor andel (19 procent) 
gamla individer på uppemot 70 år. Tolv av de 62 gra-
varna innehåller individer över 50 år (åtta män och 
fyra kvinnor) och minst hälften av dem blev mellan 
60 och 70 år gamla (tabell 1). Förhållandet mellan 
andelen äldre och yngre stämmer med andra ord väl 
överens med vad man kan förvänta sig i en jägar-samlar 
population (Halperin 1984:177). 

Vem som kan anses vara ”gammal” i en mellanneoli-
tisk kontext är som tidigare nämnts en komplex fråga. 
Att bara plocka en given ålder ur luften är knappast me-
ningsfullt, men om vi utgår från hur åldersfördelningen 
ser ut på Ajvide kan vi se att de åldersindikerande indi-
cierna, exempelvis spår av artros (ledproblem), osteopo-
ros (benskörhet) eller överdrivet tandslitage och/eller 
tandlossning, börjar uppträda i åldersspannet 50–60 år 
(ex.v.: grav 13, 17, 23, 57 och 58). Att kategorin ”åld-
rade kroppar” i detta fall råkar överensstämma relativt 
väl med den osteologiska åldersbedömningen är i sig 
inte konstigt eftersom de i stort bygger på samma data. 

Karta över Gotland med Ajvide markerat (modifierad efter Fahlander 2006).

Map of the island of Gotland showing Ajvide (modified version from Fahlander, 
2006).

1.
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Gravarna på Ajvide där de som innehåller individer äldre än 50 år är markerade med grått. De streckade gravarna (nr 63–75) 
är ännu inte fullständigt publicerade och deras form, numrering och exakta placering är osäker. Bilden är skapad i ArcGis (efter 
Burenhult 2002, Norderäng 2001–2009).

Burials at Ajvide; those containing individuals older than 50 years of age are marked in grey. Burials marked with dashed lines (no 
63–75) are not all published yet; there is an uncertainty about their shape, id-number and exact placing. Picture created in ArcGis 
(after Burenhult 2002, Norderäng 2001–2009).

2.
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Poängen är att i andra populationer kan denna gräns 
vara både lägre eller högre vilket gör att kategorierna 
inte direkt kan jämföras utifrån kalenderålder. Det bör 
också understrykas att även om dessa kroppar bör ha 
börjat uppvisa tecken på degeneration och förslitnings-
skador är det naturligtvis inte givet att dessa individer 
sågs som ”åldringar” – eller för den skull upplevde sig 
själva som ”gamla”. Det är säkert så att även flera av 
de yngre individerna delade många yttre attribut med 
de äldre (grått hår, rynkor, sjukdomar, tandlossning, 
förslitningsskador etc.), trots att de i biologisk mening 
och kroppsliga förmågor fortfarande är ”medelålders”. 

Generellt sett är gravar med åldrade kroppar i Aj-
vide koncentrerade till den nordöstra delen, vilket 
även är den tidigaste fasen i gravfältets horisontella 
stratigrafi (Fahlander 2003:87–120). Vi kan med 
andra ord direkt notera att andelen individer av hög 
ålder minskar över tid på Ajvide. I övrigt verkar dock 
hög ålder inte utmärka sig i gravskicket (se tabell 1). 
En tidigare multivariat analys av relationerna mellan 
grav, innehåll och den gravlagdes kroppsliga egenskaper 
(t. ex. kön, ålder, kroppslängd, förslitningsskador etc.) 
har inte lyckats påvisa några tydliga samband eller re-
lationer (Fahlander 2003:104f). Överlag verkar ålder i 

Ajvide, gravar med äldre individer. Alla data från Burenhult (1997, 2002). Ålder- och könsbedömningar i första hand efter Molnar (2000)  
och Persson & Persson (1997).

Ajvide; burials containing aged individuals. All data from Burenhult (1997, 2002). Determination of age and gender, mainly based on Molnar (2000) 
and Persson & Persson (1997).

Tabell 1.

Nr Ålder Kön Gravinnehåll Osteologi Anm.

7 70 M

Håleggad tjocknackig flintyxa, klubba/yxa av 
bergart, 5 benspetsar, eldslagnings-flinta, 13 ge-
nomborrade sältänder, svinbete, 20 retuscherade 
flintor, fågelben

Flera fall av förslitningsskador (ryggrad och 
tänder), möjligen spår av reumatism i benen Svårt skadad grav

13 50–60 M
3 tjocknackiga flintyxor, bergartsyxa, benspets, 
fiskekrok, svinbete, flintkniv, flintspån, mycket ke-
ramik, knacksten, slipsten, björknäverrullar, ockra

Flera spår av reumatoida förändringar, en 
halskota starkt deformerad av osteofyter

14 60–70 M 2 fiskekrokar, keramik, knacksten, benspets, flinta 
och svintand

16 60+ K Bergartsfragment, flintspån, pilspets i ben, frag-
ment av benspetsar, björknäverrullar

Ev. ombegravning, 
benen ’hopsamlade’

17 55 K Bergartsyxa, del av mejsel, del av benspets, 
fiskekrok

Saknar kranie, ryggkotor starkt angripna av 
spondylosis 

Starkt vittrat skelett, 
osäkert om skallen är 
bortplockad

19 60 M Lårbensformad slipsten, 2 miniatyrkrukor, svinbe-
te, benljuster, lerpärla, yxfragment, nötskal, näver

De nedre ryggkotorna kraftigt påverkade av 
osteofyter

23A 50–60 M
Harpun, bearb. ben, benspets, fågelbenspärla, 
brända snäckskal, björknäver, lerkärl, flintavslag, 
svinkäke, ’rörbens-pipa’

Ryggkotor kraftigt påverkade av osteofyter

Kraftigt dislokerade 
yttre extremiteter

Begravd tillsammans 
med 12–13-årig pojke

24 70–80 M 8 fågelbenspärlor, keramik, björknäver, hassel-
nötskal

De nedre ryggkotorna påverkade av osteo-
fyter Skelettet krossat

38B 50–55 M
Brynsten, flintyxa, upp- och nedvänd keramik-
kruka med ben, flintspån och skrapor, del av 
svinbetar

Begravd tillsammans 
med en annan vuxen 
(45–50 år) och en 
3-åring.

53 60+ K Griständer, bearbetat ben

Gammal individ med spår av aktiv livsstil, 
extremt nedslitna tänder och ledproblem i 
käken, ryggraden visar spår av förslitnings-
skador

57 40–60 K 8 sältänder, 1 genomborrad sältand, kärna av 
finta, 6 retuscherade flintor, 3 fågelbenspärlor

spår av förslitningsskador i hand och arm, 
eburnation i ryggraden

Dåligt bevarade 
fragment

58 50–60 M
12 retuscherade flintor, kärna, dekorerad lerpärla, 
yxfragment, dekorerad keramikpärla, 45 genom-
borrade sältänder, gristand

Extremt nedslitna tänder, eburnation i rygg-
raden, dock inte det typiska slitaget av yttre 
vadmuskelns fäste 
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kronologisk bemärkelse inte ha haft någon avgörande 
betydelse för utformningen av graven oavsett om man 
skiljer mellan könen eller mellan de olika faserna av 
begravningar. Det finns med andra ord utifrån grav-
materialet inget som antyder att kvinnor fått högre 
status genom att ha passerat klimakteriet, vilket är 
fallet i många nutida lågtekniska samhällen (Minois 
1987:10). Inte heller kan de äldre männen sägas ge-
nerellt ha blivit ”feminiserade” genom åldrandet och 
på grund av vikande ”maskulina” förmågor fått lägre 
status (flera av dem är begravda med typiska arbetsred-
skap). Resonemanget kring gravinnehåll och begravda 
kroppar hänger dock på ett förmodat samband mellan 
gravens innehåll och individens sociala ställning vilket 
naturligtvis inte alltid behöver vara fallet. En enkel 
förklaring till den stora variationen och de vaga kopp-

lingarna till individuella egenskaper på Ajvide kan lika 
gärna komma sig av att gravläggningen är en kollektiv 
praktik, där gravinnehållet snarare speglar vilka och 
hur många som var närvarande vid varje individuell 
begravning (se Fahlander 2003:116–7). Utifrån ett 
sådant perspektiv skulle man kunna diskutera ålder 
i förhållande till antalet olika artefakttyper (NAT) i 
gravarna. Men inte heller i detta fall återfinns några 
tydliga mönster. Det finns med andra ord i detta fall 
inget stöd för tanken om att hög ålder i sig skulle 
generera fler närvarande vid begravningen. 

Överliggare i livets slutskede: Rumsliga 
kopplingar mellan generationerna
Det finns dock ett fenomen på Ajvide som verkar ha 
en tydlig relation till hög ålder. Gravar som på olika 
vis överlappar tidigare gravar är av någon anledning 
förbehållet äldre individer. Det finns fyra fall av över-
lappande gravar i den norra delen och två i den södra. 
I den norra delen återfinns en rad nord-sydligt oriente-
rade gravar (1, 4, 6, 11, 15) som naggats i kanten av en 
öst-västlig rad gravar (2, 7, 13, 14). Det är uppenbart 
att dessa så kallade T-gravar är medvetet anlagda på 
det viset eftersom grav nummer 14 i den öst-västliga 
linjen av överlappande gravar har förskjutits norrut 
för att ansluta till grav nummer 15 på samma vis som 
tidigare gravar (figur 2). I den södra delen ser det lite 
annorlunda ut; här nuddar de inte bara kanten på 
tidigare gravar utan nummer 57 och 58 är anlagda 
tvärsöver de äldre på vad som snarast verkar vara entt 
aggressiv och destruktiv sättpraktik jämfört med paren 
av gravar i den norra delen.

I samtliga fall utom ett innehåller de gravar som 
antingen ansluter till eller överkorsar tidigare gravar 
med individer av kategorin åldrade kroppar. Grav 
nummer 2 avviker från mönstret då den innehåller 
en kvinna på 19–20 år. Det kan dock påpekas att även 
denna grav överlappar en grav (nr 1) med en relativt 
sett yngre individ på 14–15 år. Av de överlappande 
gravarna innehåller två kvinnor och fyra män. Utöver 
dessa sex gravar berör grav nummer 23 grav nummer 
19 något, men dock inte alls på samma vis som de 
övriga. Det kan dock tilläggas att även denna dubbel-
begravning innehåller en man av hög ålder. Förutom 
att de överlappande gravarna innehåller företrädelse-
vis åldrade kroppar delar de dock inga andra attribut 

Grav 14 innehållande en man om ca 60–70 år, en av de äldre 
individerna på Ajvide. (Modifierad från Burenhult 2002: Colour 
plate 25a på CD). Foto: Göran Burenhult.

Grave 14 contained a man of around 60–70 years of age; this 
was one of the oldest individuals at Ajvide. (Modified version 
based on Burenhult 2002: Colour plate 25a on CD). Photo: 
Göran Burenhult.

3.
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som skiljer dem från övriga gravar på Ajvide. Både 
gravkonstruktion och innehåll ligger inom vad som 
är normalt för platsen. Inte heller uppvisar de gravar 
som överlappas av ”gamlingar” några tydliga tecken på 
gemensamma attribut; en är en kenotaf, två innehåller 

kvinnor och tre rymmer män i åldrarna mellan 14 till 
45 år (Tabell 2).

Trots att det är svårt att identifiera något tydligt 
mönster bland de gravar som överlappar är mönstret 
med gamlingar svårt att bortförklara – speciellt med 

Överlagrande (över) och överlagrade (under) gravar. Alla data från Burenhult (1997, 2002). Ålder- och könsbedömningar i första hand efter Molnar 
(2000) och Persson & Persson (1997).

Overlapping graves (upper) and underlying graves (lower). All data from Burenhult (1997, 2002). Determination of age and gender, mainly based on 
Molnar (2000) and Persson & Persson (1997).

Tabell 2.

Överlappande gravar:

Nr Ålder Kön Gravinnehåll Osteologi Anm.

2 19–20 K

Genomborrade sältänder, keramik, 3 fiskekro-
kar, bennålar, dubbelleggad bärnstenspärla, 
spetsbottnad kruka, slipsten, 4 fågelbens-
pärlor, ’sältandsapplikation’, 5 igelkottskäkar, 
fiskben

Skador på bäckenet tyder på sjukdom i 
angränsande mjukdelarna

Endast den nedre halvan av 
skelettet bevarat

7 70 M

Håleggad tjocknackig flintyxa, klubba/yxa av 
bergart, 5 benspetsar, eldslagningsflinta, 13 
genomborrade sältänder, svinbete, 20 retu-
scherade flintor, fågelben

Flera fall av förslitningsskador (ryggrad 
och tänder), möjligen spår av reumatism 
i benen

Svårt skadad grav

13 50–60 M

3 tjocknackiga flintyxor, bergartsyxa, benspets, 
fiskekrok, svinbete, flintkniv, flintspån, mycket 
keramik, knacksten, slipsten, björknäverrullar, 
ockra

Flera spår av reumatoida förändringar, en 
halskota starkt deformerad av osteofyter

14 60–70 M 2 fiskekrokar, keramik, knacksten, benspets, 
flinta och svintand

57 40–60 K 8 sältänder, 1 genomborrad sältand, kärna av 
finta, 6 retuscherade flintor, 3 fågelbenspärlor

spår av förslitningsskador i hand och arm, 
eburnation i ryggraden Dåligt bevarade fragment

58 50–60 M
12 retuscherade flintor, kärna, dekorerad 
lerpärla, Yxfragment, dekorerad keramikpärla, 
45 genomborrade sältänder, gristand

Extremt nedslitna tänder, eburnation i 
ryggraden, dock inte det typiska slitaget 
av yttre vadmuskelns fäste 

Överlappade gravar:

Nr Ålder Kön Gravinnehåll Osteologi Anm.

1 14–15 K

Tunnbladig/nackig flintyxa, fiskekrok av ben, 
4 bärnstenspärlor, skrapa och kärna av flinta, 
ben från stör, genomborrade sältänder, en 
’sältandsapplikation’. 5 benspetsar, 2 grisbe-
tar, ben av gris och fågel, sälkranie

Spår av sjukdom

4 45–55 M Knacksten, keramik, del av harpun, igelkott/
fiskben? Saknar kranie och lårben

Dåligt bevarat skelett, kranie 
och lårben saknas. Benen kors-
lagda (sammanbundna?)

6 18–20 M 4 grisbetar, fiskekrok, del av harpun, 6 ben-
spetsar, Klump av gul ockra -

Kraniet borta, men tänderna 
återbegravda förutom två som 
ersatts med djurben

15 - - 2 fragment av fiskekrokar, mycket keramik - Kenotaf

61 35–45 M 6 retuscherade flintor, benspets Artritiska ledgångsförändringar på bägge 
fötterna

Skadad grav, benen disloke-
rade

62 25–30 K? 

Dubbeleggad stenyxa, Ben av stör, benkam, 
38 ’benflöjter’, 2 benskedar, fragment av flint-
spets, 2 fragment av harpun, pärlemorfrag-
ment, gristandskniv, miniatyryxa, igelkottskä-
kar, lerfigurin (säl?), fragment av älghorn

Osäkert kön; längre än medelsnittet för 
kvinnor och robust skalle. Dock indikerar 
bäckenet kvinnligt kön
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tanke på att gravskicket på platsen är så pass varierat 
som det är. Det är intressant att notera att det är de 
äldre individerna som begravts senare i förhållande till 
andra som dött i yngre åldrar. Vidare överlappar ge-
nomgående män andra män och kvinnor andra kvin-
nor (grav 14 överlappar en kenotaf). Paren verkar med 
andra ord inte reflektera en giftermålsrelation i det le-
vande livet (i vilket fall inte utifrån ett heteronormativt 
perspektiv). Vi kan möjligtvis resonera i andra typer 
av släktskapsrelationer; exempelvis att man i döden 
velat återknyta till tidigare avlidna syskon, föräldrar 
eller barn. Det rimmar dock illa med mönstret att 
individer av samma kön alltid överlappar varandra 
samt med den mer destruktiva varianten i den södra 
delen av gravfältet. Kanske är det troligare att det rör 
sig om en socialt definierad kategori av individer vilka 
på grund av sin särställning kom att leva längre än 
de flesta andra? I ett sådant scenario skulle även den 
unga kvinnan i grav 2 trots allt passa in i mönstret. De 
övriga sex ”friliggande” gravarna med ”åldrade kroppar” 
skulle i ett sådant scenario kunna utgöras av gamla 
individer utanför denna hypotetiska kategori. Dis-
tinktionen mellan olika gamla i gravskicket behöver 
dock inte nödvändigtvis vara social. En eskatologisk 
tolkning av fenomenet kan vara att vissa äldre begrovs 
i anslutning till yngre individer eftersom de ansågs 
behöva assistans i efterlivet. Det kan förklara varför 
vissa gamla individers gravar överlappar yngres, medan 
andra gamla begravs ”friliggande”. Osteologiskt går det 
dock inte att fastställa någon fysisk skillnad mellan 
de två grupperna av äldre (vilket dock inte utesluter 
andra särskiljande åldersrelaterade effekter som exem-
pelvis nedsatt syn, hörsel och mental förmåga). Det 
finns heller ingen uppenbar skillnad i gravinnehållet 
mellan dessa två grupper (se tabell 1 och 2). 

Även om mönstret med överlappande gravar är 
tydligt är det svårt att utifrån en empirisk bas ringa 
in vad som i livet kan ha länkat samman dem. Vad vi 
emellertid med säkerhet kan säga utifrån materialet 
är att vissa åldrade kroppar åtminstone i gravskicket 
skiljdes ut som en speciell kategori. Det tyder på att 
man även i livet erkände en ålderdomsperiod som 
skiljer sig från yngre vuxna. Dessutom indikerar de 
två olika sätten att begrava ”åldrade kroppar” på att 
man även skiljde mellan olika typer av gamla. Om 
denna skillnad är av social, kroppslig eller eskatologisk 
karaktär (eller en kombination av alla tre) kan vi dock 

bara spekulera i. Det är dock intressant att notera att 
skillnaden inte är relaterad till vare sig kön eller ålder 
i kalenderår.  

Sammanfattning
Frågan om det går det att identifiera en ålderdomspe-
riod utifrån gravskicket går inte att entydigt besvara 
utifrån Ajvidematerialet. En orsak till detta är att 
gravarnas konstruktion och innehåll inte på något 
övertygande vis kan relateras till de begravda indivi-
deerna. Dock tyder det rumsliga mönstret, där gravar 
med ”åldrade individer” överlappar gravar med yngre 
individer, på att åtminstone vissa äldre män och kvin-
nor ansetts vara speciella i någon mening. Huruvida 
denna distinktion bygger på en social grund eller på 
eskatologiska föreställningar om efterlivet räcker dock 
inte materialet till för att avgöra. Det är dock möj-
ligt att åtminstone delvis bekräfta uppfattningen att 
jägar-samlargrupper både hade möjlighet och föresats 
att försörja en relativt hög andel äldre (jfr Halperin 
1984:177). Däremot går det inte utifrån materialet 
att uttala sig om ålderdom i sig innebar en lägre eller 
högre status relativt till andra åldersgrupper. De ge-
nerellt egalitära tendenserna i materialet återkommer 
även i diskussionen kring om äldres gravar kan tänkas 
innehålla mer gravgods på grund av en större ”familj” 
av fler barn, ingifta makar och barnbarn än vad yngre 
individer rimligtvis har. På Ajvide syns inga sådana 
mönster vare sig i innehållsrikedom eller i antal olika 
artefakttyper i gravarna. Snarare bekräftas bilden av 
begravningar som en i första hand kollektiv affär för 
hela gruppen och att variationen i gravarna snarast 
har med aktuell gruppstorlek att göra (jfr Fahlander 
2003:87). 

Det sker även intressanta förändringar över tid på 
gravfältet. Exempelvis ändrar traditionen med överlap-
pande gravar karaktär. I de yngre fallen, i den södra 
delen, överkorsas äldre gravar på ett destruktivt sätt 
istället för att som tidigare bara ansluta till gravgro-
pens kant. Vad som kanske är än mer intressant är 
att andelen äldre halveras från den tidigare nordliga 
delen av gravfältet till den senare i söder. En sådan 
förändring kan bottna i många olika orsaker, men kan 
kanske kopplas samman med den allmänna utveck-
lingen på platsen och tidsperioden i sin helhet. Det 
finns exempelvis tydliga tecken på ökad hybridisering 
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mellan gropkeramisk kultur och båtyxekultur över tid 
på Ajvide vilket även inbegriper förändring i diet hos 
vissa personer (Fahlander 2010:29) och sannolikt även 
i livsstil (Fahlander 2006:216–7). Sammantaget kan 
dessa förändringar vara en bidragande faktor till att 
man inte lever lika länge. Man kan dock även diskutera 
vilka sociala konsekvenser en lägre andel äldre individer 
indirekt kan ha medfört. Med tanke på att de äldre 
ofta har en betydelsefull roll som traditionsbärare och 
länk mellan generationerna, är det rimligt att förställa 
sig att det minskade antalet äldre haft viss betydelse 
för utvecklingen på platsen. 
Fredrik Fahlander
Institutionen för arkeologi och antikens kultur, 
Stockholms universitet
fredrik.fahlander@ark.su.se

Summary: 
Old age in the Neolithic: Social aspects of the last 
phases of the course of life 

!e present text concerns the study of social dimen-
sions of old age and ageing in the past. It is a previously 
neglected theme in archaeology but which holds great 
promise for elaborated discussions on a wide range 
of issues, from e. g. collective memory, gender, mas-
culinity and social structure, matters that may not be 
retrievable solely from traditional analysis. Old age as 
a social phenomenon interferes in the social sphere 
in many ways and the way old people are recognized 
tends to vary quite a lot between different societies. 
!ere is thus no absolute means to distinguish such 
a category from other adults in a given society. It is 
argued that age differentiation by calendric systems is 
less useful for archaeological studies of old age. Instead, 
a composite approach is advocated that focuses on the 
‘ageing body’ based on osteologically identifiable traces 
of old age particular to each given case. !e problems 
and possibilities of satisfactorily determining old age 
are also discussed. Any osteological estimation of sex 
or age is generally a summary of a number of indica-
tions from different bones of the body, but old age 
poses particular problems because of the difficulties to 
separate age-induced traces of the skeleton from wear 
caused by a poor diet or stressful lifestyle. Because of 
these circumstances, it is suggested that archaeological 
analysis of elderly is rather to be concerned with the 

‘ageing body’ than trying to define old age as a particular 
period in the course of life. 

A number of possible scenarios of how old age may 
be articulated in the burial rite are discussed. For in-
stance, there is the possibility that women after the 
menopause may be recognized with new privileges and 
may incline towards a male gender. Other discussed 
aspects are whether older individuals may receive a 
more lavish burial, richer in contents because of their 
greater extended family consisting of their children 
and children’s children. !is gero-archaeological ap-
proach is applied on a case study; the middle Neolithic 
burial ground Ajvide on the island of Gotland in the 
Baltic Sea. Among the 62 analysed burials at Ajvide, 
twelve individuals reached an age of 50–70 years; all 
showing traces of old age (e.g. arthritis, osteoporosis 
or extreme wear of the teeth). !ere are no significant 
distinctive features separating these graves from the 
others in terms of interment, number of artifact types 
or burial construction. !ere is thus nothing in the 
burials suggesting that elderly individuals occupied 
a special status or were even recognized as being in 
a special stage of life. However, the instances where 
graves overlap previous burials are one interesting spa-
tial pattern that seems clearly related to old age. At 
Ajvide, all but one of the graves that overlap previous 
burials contains individuals of old age. Relationship 
between the individuals in the pair of intersecting 
burials is difficult to establish. It is suggested that it 
might instead be traces of a social distinction between 
different categories of individuals of which some are 
more likely to reach old age because of a different life 
style. Another suggestion is that the overlapping is a 
symbolical way of relating a category of disabled elderly 
with younger counterparts that may be of assistance 
in the afterlife. Such scenarios would also make sense 
of the few burials containing old individuals that were 
placed apart. In either case, the pattern of intersecting 
graves does suggest that old age in some respect was 
recognized as a distinct category at Ajvide during the 
middle Neolithic. It is also suggested that the changes 
in demographic balance at Ajvide, where the propor-
tion of elderly is halved over time, may have played 
a part in the process of change and hybridisation at 
the site.
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