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1. Inledning 

 

1.1 Hunden och människan 

 

I det mänskliga samhället har hundens sociala och kulturella betydelse en lång 

historia. Redan för cirka 10 000 år sedan under mesolitikum är detta synligt på flera 

ställen här i Sverige. På platser som till exempel Skateholm, Hornborgasjön och 

Bökeberg har det hittats hundar begravda på samma gravfält som människor. Vid 

några hundbegravningar från Skateholm har hundarna försetts med gravgåvor och 

beströtts med rödockra (Petersson 2006:34). Alltså har de blivit begravda med 

samma omsorg som människorna i vissa fall. Det går också att se en nära rumslig 

relation mellan barngravarna och hundgravarna vid Skateholms gravfält (Bäcklund 

Blank et al 2006:269). I Bökeberg har det hittats hundben där till exempel käken har 

begravts separat från resten av hundens skelett (Eriksson et at  2001:58) och även 

andra gravar som hittats har tolkats att vara av något som liknar avfallskaraktär 

(Peterson 2006:40).  

 

Arkeologen Peter J. Ucko tar i sin text Ethnography and archaeological 

interpretation of funerary remains (1969) upp problemet med gravar utan gravgåvor. 

Gravar som innehåller gravgåvor tolkas oftast som någon tro att den döde behöver ha 

med sig dem i graven, kanske en tro till efterlivet. Ucko menar att gravläggningar i 

allmänhet mestadels visar en tro på någon slags religiös- eller spirituellgestalt, även 

om den inte alltid är största anledningen till gravläggningen från början. Gravar som 

har gjorts av andra anledningar än just religiösa finns också. Då kan det istället helt 

enkelt handla om undanröjande av den dödes kropp, snabba ritualer och omarkerade 

gravar. Ucko tar dock upp ett exempel där han nämner ett nutida samhälle som förser 

endast vissa gravar med gåvor. 

 

Även i arkeologiskt gravmaterial från andra tidsperioder än stenåldern finns hunden 

betonad. Arkeologen Price har ett fall från järnålder där djur blivit begravda 

tillsammans med människor i en båtgrav, här finns hund och häst med. Dessa är 

enligt honom svåra att sätta in i kategorin "offer" (Price 2010:135ff). 
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1.2 Dagens syn på hunden 

Historiken Keith Thomas har studerat relationen mellan djur och människa. Han har 

studerat en period på 200 år och har sett en ändrad syn på hur djur uppfattats av 

människan. Från att ha en religiös uppfattning av att djuret var skapat av Gud åt 

människan, till att det sågs som moraliskt fel och skadligt att utnyttja djurens 

arbetskraft och vilja till sin fördel (Bradley 2000:34). Dessa 200 år är, ur ett historiskt 

perspektiv, ett gott tidspann för att göra en studie av detta slag. Den innefattar flera 

generationer och en förändring av det dåvarande samhällets struktur. Förändringen av 

samhället hade enligt Thomas stor inverkan på människans syn på djuret. Det han 

menar är att när människans samhälle förändrades genom att städer växte, fler 

byggnader byggdes och kultur blev ett viktigt fenomen, växte ett behov och en 

längtan efter orörd och stilla natur fram hos människan (Bradley 2000:34). 

 

Ur ett arkeologiskt perspektiv vid studier av stenåldern, kan 200 år möjligen kännas 

som lite. Det kan bli lätt att ta stora makroperspektiv på längre tidsperioder. Något 

som dock inte får glömmas bort är att under vår "korta" moderna tid har vi haft 

många fler olika tolkningar av hunden än bara som jakt- och vakthund. Med det sagt 

får man heller inte bortse ifrån att stenåldersmänniskan är just människa under 

stenåldern. Att lägga in den moderna människans värderingar på dem blir inte helt 

korrekt.  I vår moderna kultur är det viktigt att göra skillnad på djur och husdjur 

(Redmalm 2006). Var detta också aktuellt under stenåldern? Koncept som att hunden 

använts som just jakt- och vakthund är inte i samma behov av att förstärkas som 

andra teorier om forntiden, på grund av att hunden och människan i dagens läge har 

en sådan speciell relation.  

 

Anledningen till att hunden och människan har en väldigt unik relation i dagens 

samhälle är att den kan erbjuda sådant som de flesta andra djur inte kan. En trofasthet 

och vänskap när relationer till andra människor kan svikta; hunden är tillgiven utan 

att kräva något tillbaka (Berglund et al 2009:136). Var hunden så kravlös under 

stenåldern? Stannade hunden med människan av andra anledningar än att den fick 

mat? Från ett zooarkeologiskt perspektiv uppfattas djur som en del av hela samhället. 

De hade stor påverkan på ekonomin, kulturen och ideologin (Mannermaa 2008:10). 

Med detta sagt, kan tanken omnämnas att det kanske snarare var människan som var 

beroende av hunden mer än hunden av människan. 

 

Det är inte helt ovanligt att den moderna människan förmänskligar sina hundar 

genom att till exempel ge dem namn som är lika de vi ger våra barn (Berglund et al 
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2009:137). Samtidigt som hunden är ett "mänskligt" tamdjur, är den dock fortfarande 

en vilde. Att kalla någon för hund är ett alldeles speciellt sätt att beröva någon dess 

mänsklighet (Berglund et al 2009:156). Är denna "hund" den tama hunden eller den, 

förr i tiden, vilda hunden vi föreställer oss? 

 

1.3 Olika samhällen med olika relationer till hunden 

Människan behöver någon slags struktur i samhället vi lever i. Olika samhällen runt 

om i världen hanterar detta på olika sätt. Det är inte helt ovanligt att göra detta med 

hjälp av djur. Ett exempel på detta är samerna som håller till i norra Sverige. För 

samerna är det viktigt att göra skillnad på vilka som är vilda djur och vilka som är 

domesticerade djur. För dem är detta ett sätt att skaffa en kontrast mellan heligt och 

profant (Bradley 2000:34). Gränsen mellan heligt och profant under stenåldern är 

intressant att diskutera. Hur kan gränsen mellan de olika inriktningarna belysas med 

arkeologiskt material? Det bör finnas med ett kritiskt perspektiv där dessa två 

definitioners begränsningar ifrågasätts. Varför detta bör göras är på grund av att det 

inte är säkert att det fanns en gräns mellan profant och heligt under mesolitisk 

stenålder. Då genom att upplösa de båda begreppen, och deras innebörd, kan nya 

perspektiv och tolkningar få mer plats (Meier et al 2014:111). Ett djur som är väldigt 

speciellt i samernas kultur är björnen. Det som skiljer björnen från andra djur är 

dennes beteende. Björnen kunde gå på bakbenen och gick även i ide under större delen 

av året. Dessutom hade den flådda björnen ett utseende som liknade människans. Just 

därför tilläts jakt på björn, så länge den blev hedrad och värdigt begraven (Mebius 

2003:96ff).  

 

Synen på björnen i det samiska samhället är komplicerad. Den består av fruktan och 

respekt samtidigt som samerna ändå känner sympati för björnen, då den oftast 

uppträder fredligt och godmodigt (Mebius 2003:103). En björngrav finns utställd i 

Västerbottens museum (se fig. 1 och fig. 2) (Zachrisson 1972:1). Denna är daterad till 

runt 1700-talet. 

 

Precis som hunden och människan har samerna en relation mellan björn och människa, 

som inte går att jämföra med andra djur. Gravar av båda dessa djur kan säga mycket 

om människorna som gravlagt dem. De har fått speciella gravar som visar att de inte 

bör jämföras med andra djur. Om de inte är djur, vad är de då?  
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Figur 1. Björngrav från Sörviken (Zachrisson 1974:26). 

 

 

 Figur 2. Björngrav från Sörviken (Zachrisson 1974:24). 
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1.4  Metod 

För att studera hundens sociala roll under mesolitisk stenålder ska två stycken gravfält vid 

Skateholm i Skåne studeras. Materialet som ska studeras består av gravarnas innehåll; gåvor, 

ben och dylikt, samt ska även gravarnas placering undersökas. Utifrån detta bör en 

föreställning om hur relationen mellan den mesolitiska människan och hunden behandlade 

varandra när de levde. Gravarna och dödskulturen vid Skateholm kan ge en bättre syn på de 

levandes kultur, eftersom det är de levande människorna som valt på vilket sätt som de döda 

ska hanteras. 

 

Undersökningen skall bestå av två gravfält, Skateholm I (RAÄ Tullstorp:22) och Skateholm 

II (RAÄ Tullstorp:23). Dessa två gravfält skiljer sig åt en aning. Vid Skateholm I finns de 

flest individuellt begravda hundarna, de befinner sig i den södra delen av gravfältet. Några 

andra individuellt begravda hundar har hittas i den östra och västra delen. Allt som allt finns 

det åtta stycken gravar som består av enskilt begravda hundar här. Vid Skateholm II har det 

hittats fyra stycken begravda hundar av totalt 22 skelettgravar. Av de fyra hundgravarna är det 

två stycken som är individuellt begravda (Bäcklund et al 2006:259).  

 

Gravarna från Skateholm är från mesolitisk stenålder. Det arkeologiska materialet från denna 

tid är väldigt tydligt. Hundgravar förkommer under en lång tidsperiod men enskilt begravda 

hundar är något som är mer unikt för just mesolitikum. På grund av det så utgör dessa 

mesolitiska gravar ett bra exempel för att studera hundens betydelse under stenåldern.  

    

I denna uppsats ska en jämförelse mellan de valda gravarna göras. Utifrån denna jämförelse 

ska en tolkning göras om varför likheterna och olikheterna förkommer. Genom att jämföra 

människans relation till andra människor med den människan har till hunden bör ett svar på 

frågeställningarna nedan kunna ges. En kvantitativ sammanställning ska även göras av 

informationen som finns om de olika gravarna. I detta fall den information som varit 

relevant för att en bra jämförelse ska kunna ske. Detta för att göra en jämförelse mellan dem 

lättare och för att kunna hantera materialet på ett bättre sätt. Att använda dagens värderingar 

i tolkningar av arkeologiskt material från mesolitikum ska problematiseras. 

 

På grund utav den begränsade tiden som satts på uppsatsen har en begränsning även gjorts 

på vad för material som ska gås igenom. Urvalet har gjorts på de gravar som innehållit 

individuellt begravda hundar samt fyra stycken dubbelgravar som innehåller olika 

kombinationer med både människa och hund. Ytterligare ett urval har behövts göras under 

arbetet, då många källor uppgett olika fakta om antal hundgravar. De antal som valts att 
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studeras är de som haft mest understödjande fakta för att innehålla hundskelett. Därav kan 

det finnas flera gravar som är hundgravar, men som inte finns med i denna studie.  

 

 

Figur 3. Strandlinjer för 7000 år sedan. Skateholm I och II markerad av författaren. Karta från SGU.se 

 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka relationen mellan hund och människa under 

mesolitisk stenålder, genom en undersökning av Skateholmsgravfälten. 

 

 

1.6 Frågeställningar 

 

1. Vad kan hundgravarna på Skateholms gravfält säga om hundens betydelse under 

mesolitisk tid? 

2. Hur bör de individuellt begravda hundarna tolkas på gravfältet?  

3. Hur kan gravfynden i hundgravarna relateras till hundens sociala roll i det 

mesolitiska samhället?   
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2. Människans relation till hunden 
 

2.1 Den nutida människan 

För att försöka förstå hundgravarna vid Skateholm bör relationen mellan människan och 

djuret i modern tid också studeras. Inte för att kunna dra paralleller mellan dagens djur och 

forntidens, utan för att vara medveten om skillnaden mellan hur den västerländska människan 

ser på djur och hur den förhistoriska människan tänkte. Därav måste andra ämnen än just 

arkeologi ingå i denna uppsats. Litteratur från forskare inom ämnen så som sociologi, filosofi, 

antropologi och religion kommer alltså också vara relevant.  

 

Den största och mest uppenbara skillnaden mellan västerländska människor och mesolitiska 

människor är att den förstnämnda lever, så att säga, utanför naturen. Under mesolitikum levde 

människan tillsammans med både naturen och djuren. Sättet den mesolitiska människan var 

beroende av naturen var helt annorlunda än många av dagens samhällen. I dessa samhällen 

har djuren en annorlunda roll jämfört med domesticerade djur. De blir jagade och uppätna 

samtidigt som de kan vara tama följeslagare. Skillnaden här är att de inte blir uppfostrade 

eller kontrollerade på något sätt av människan (DeMello 2012:67). 

 

En vanlig syn på djur genom den mänskliga historien är att de har använts som ett slags 

redskap för att förstå sig på oss själva som människor. Egenskaper som uppskattas, och även 

sådana som inte är så attraktiva hos oss själva, avbildas oftast i djur som lever i vår värld. 

Vare sig dessa djur vill eller inte, är de djupt inbäddade i en gemensam kultur tillsammans 

med människan (Holmberg et al, 19ff). Just hunden har en benägenhet att representera en 

positiv roll i religioner över stora delar av världen. I till exempel inhemska amerikanska 

traditioner representerar hunden ofta vänskap och lojalitet. I ett annat exempel har vi hunden 

Cerberus. Denna hund tjänar som undervärldens portvakt i grekisk och romersk mytologi 

(DeMello 2012:311). Dagens hinduer firar och hedrar hunden i en av deras viktigaste 

högtider, framför allt i Nepal. Denna högtid har många olika namn, men de vanligast är 

"Svanti" eller "Tihar". Den innehåller tre dagar utav hög uppskattning av olika djur, där 

hunden blir uppvaktad på den andra dagen. Hunden anses vara vakt åt hinduismens dödsgud 

Yamas plats och även att döda människor kan vandra i de levandes värld genom hundens 

skepnad (Shrestha 2006:206). 

 

Människans bild av djur påverkas av flera olika faktorer. Det kan handla om saker såsom 

miljö, utseende, beteende eller tillgänglighet av arten. Logiskt nog bör då dessa faktorer 
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diskuteras när en tolkning av arkeologiskt material av djur skall göras. Om de västerländska 

värderingarna sätts in i tolkningen blir resultatet bristfällig och fantasilös (Hill 2014:271ff). 

 

2.2 Djuret som social aktör 

Vad har då djuret för påverkan i vårt samhälle? Finns det en speciell roll för dem att spela? 

Enligt etnografiska studier har djur överskridande roller som mat, objekt och mytologiska 

varelser (Bintliff 2014:263). I forntida samhällen, innan kristendomen uppstod, fanns ett 

annat tänk och värderingar. Tanken att människan var kungen av skapelsen var inget som var 

vanligt (Jennbert 2003:150). Djur agerar som agenter, de påverkar förändring, och influerar 

händelser (Hill 2014:273). Bland nordamerikas indianer förekom det att man brände hundar 

som offer till krigsguden (Larsson 1988:152). Här i Norden har speciellt björnen haft stor 

påverkan inom Samernas kultur. Björnen var trodd att om den begravdes enligt tradition och 

med respekt efter att ha blivit dödad skulle denna återuppstå samt sprida gott ryckte om 

människan hos de andra björnarna. Då skulle dessa låta sig jagas utan problem och inte rädas 

inför att bli tagna. Detta var ett tidskrävande jobb då alla ben skulle läggas ned som offer på 

samma ställe som benen blivit tagna ifrån. Genom detta var en återuppståndelse av björnen en 

stor tro hos Samerna, om benen offrades skulle de gå igen (Zachrisson et al 1974:13ff). 

 

I exempel ovan är det inte lika sätt att tolka djurens betydelse som något enkelt. Här kan de 

snarare ses som aktiva medverkare istället för ett simpelt objekt som använts av människan. 

Det framgår också att djurets roll har en stor påverkan på det mänskliga samhället. De har en 

kraft att orsaka enorm skada i det vardagliga livet. Djur, så som hundar eller björnar, kan bete 

sig som människor genom att till exempel prata med och lura människan precis som 

människan gör själv (Hill 2014:274).  

 

Det händer att djur blir förbisedda i tolkningen av deras roller inom religion. En anledning till 

detta kan vara att det inte finns så många västerländska analogier med djur där de är något 

annat än just symboler, underhållning, husdjur eller mat (Hill 2014:268). Till exempel i den 

västerländska kulturen är det inte ovanligt att katten används som symbol för ondska och 

olycka (DeMello 2012:288), trots att katter i allmänhet kan vara hängivna och trofasta djur.  

Dessa tolkningar, av djur som symboler, säger en del om människorna som gett dem dessa 

egenskaper. Studier av gravlagda djur kan därför berätta om människornas levande samhälle 

under den tiden. 
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3. Analys av material 

3.1 Bakgrundsfakta 

Under åren 1980-1984 gjordes flera undersökningar av de platser som kallas för Skateholm I 

och Skateholm II. Skateholm I består av totalt 64 stycken skelettgravar och Skateholm II av 

22 stycken. Många av dessa gravar var beströdda med rödockra (FMIS 2015-12-21). 

Utsträckningen av gravgåvor var dock få vid Skateholm I i jämförelse med Skateholm II där 

gravgåvor, per grav, var betydligt större i antal rent allmänt (Larsson 1989:218). 

Människogravarna vid båda gravfälten har fått många olika variationer i form av hur de har 

begravts, gravgåvor och även hur de är placerade på gravfältets område. Till skillnad mot 

några av hundgravarna där flera av dem har blivit placerade inom en begränsat yta och blivit 

även nedlagda i liknande ställningar i gravarna (Larsson 1981:32ff). 

 

Många av hundarna har tillerkänts samma behandling som de avlidna människorna (Larsson 

1981:33).  Detta är inte så konstigt om det undersökas hur den mesolitiska människan såg på 

djur och natur. I de forntida jägar-samlar samhällen var djur rationella och intellektuella 

varelser, precis som människan själv. De var dock aldrig samma som människan. Snarare än 

att försöka kontrollera naturen, vill dessa människor bibehålla en god balans med naturen och 

djuren (DeMello 2012:67). Det faktum att det vid Skateholm finns fall där hunden fått hela 

kroppen nedlagd i graven ger stöd åt tanken att de måste betytt något för de som levde där. 

3.2 Skateholm I (Tullstorp  22) 

Grav  Gravgåvor  Bevarings tillstånd 

Grav 9 Rödockra och avslag. Kraniet bättre förvarat än revben, kotor 

och bäcken. 

Grav 10 Skadad. Skadad. 

Grav 15 Inga. Kraniet, rygg och bröstkorg förvarade. 

Grav 17 Uppgift saknas. Kraniet, rygg delvis sönder. 

Grav 18 Rödockra. Ryggrad och revben förvarade. 

Grav 19  Uppgift saknas.  Främst ryggraden bevarad. 

Grav 23 Rödockra längst ryggen. Välbevarad. Kraniet sammantryckt. 

Högerframtass ej bevarad. 

Grav 64  Uppgifter saknas.  Uppgifter saknas. 

    Tabell 1. Tabell sammanställd efter (Peterson 2007), (Larsson 1981) och (Larsson 1984). 
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I tabell 1 framgår en sammanställning av den information som finns om de hundgravar som 

studerats på gravfältet vid Skateholm I. Alla gravar vid Skateholm I är skrivna med arabisk 

numrering i namnet. 

 

De två första gravarna som hittades var grav 9 och grav 10. I båda av dem fanns hundar av 

storlek motsvarande dagens schäferhund. Grav 9:s hund var beströdd med rödockra vid 

ryggen (Peterson 2006:34). Grav 10 var allt för skadad för att hitta något annat än några få 

delar av hundskelettet. Grav 15 (fig. 4) hade inga gravgåvor men hundskelettet var bevarat. 

Speciellt var kraniet, ryggen och bröstkorgen av hunden bevarat. Denna grav låg en meter 

ifrån grav 9 (Larsson 1981:20ff). Grav 17 hade i jämförelse med de andra ett relativt dåligt 

bevarat skelett. Detta kan ha berott på dålig bevaring (Peterson 2007:24) eller på grund av 

jordbruk (Larsson 1981:28). 

 

Grav 19 och -23 ligger till skillnad från den andra gravarna lite utanför på gravfältet. Grav 19 

innehöll främst bevarade delar av ryggraden av hunden. De andra gravarna vid detta gravfält 

ligger i den södra delen av gravfältet, medan dessa två ligger på den östra delen (se fig. 15). 

Ovanpå grav 23 går det att se att det anlagts en eldstad (Larsson 1988:152).  

 

För övrigt har många av dessa hundar varit placerad på vänster sida i sovställning.  

 

 

 

 

 

Figur 4. Grav 15 (Larsson 1981:27) 
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Figur 5. Grav 23 (Larsson 1982:16) 

 

3.3  Skateholm II (Tullstorp 23) 

 

Grav Gravgåvor Bevarings tillstånd 

Grav XIX Flintavslag. Dåligt bevarad. Endast bakkroppen bevarade. 

Grav XXI Horn, hammare och 

flinta 

Välbevarad. Bäckenet, höger främre  

extremitetsben sämre bevarade. 

Tabell 2 sammanställd efter (Larsson 1984), (Larsson 1988) och (Peterson 2007). 
 

Tabell 2 visar de två hundgravar som finns på gravfältet Skateholm II. Vid jämförelse med de 

gravarna från Skateholm I har alla gravar här någon form av gravgåva. Grav XIX har 

flintavslag som på ett sådant sätt att det syns de är nedlagda med flit (Larsson 1988:148). I 

grav XIX är hundskelettet inte lika bra bevarat som i grav XXI, endast bakkroppen är endast 

okej bakkroppen var okej (Peterson 2007:24). Dessutom hittades rörbensfragment från 

människa i en ansamling av ben, cirka en halvmeter från denna grav (Larsson 1984:67).  
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Grav 

Antal 

människor i 

graven 

 

Bevarings tillstånd av hunden 

Grav 

VIII 

1 Dåligt bevarad. Bäcken, bröst- och svanskotor 

saknas. Ung hund 

Grav X 2 Bra bevarad. Större del av höger framtass saknas. 

Läktfraktur på revbenet. Äldre hund. 

Grav XV 1 Dåligt bevarad. Läkt fraktur på ett av revbenen. 

Ung hund. 

Grav 14 2 Ingen hund. 

Tabell 3 sammanställd efter (Peterson 2007) och (Larsson 1982, -83, -84) 

 

 

Grav XV innehöll en större mängd ben från hund. Den är ej dokumenterad i graven, men 

några av de lösa benbitarna finns inritade i gravens fotända (Peterson 2007:24ff) Grav VIII 

var dåligt bevarad, möjligen på grund av hunden ålder då den var ung (Peterson 2007:24ff). 

 

4. Tolkning 
 

4.1 Den mesolitiska människan 

Lars Larsson skriver i sin bok Ett fångstsamhälle för 7000 år sedan att det som påverkat 

människorna från Skateholm vid hantering av döda hundar är deras uppfattningar om hunden 

som husdjur (Larsson 1988:147). Till viss del är detta en bra utgångspunkt vid tolkning av 

dem. Däremot bör kanske inte begreppet husdjur finnas med. Den mesolitiska människans 

känslor, behov och värderingar har influens på allt de gör. Detta syns såklart även i hur de 

hanterat kroppen av både människor och djur. Interaktioner, sociala mönster och sedvanor 

uppgjorde deras perspektiv av världen och visar sig i deras handlingar (Jennbert 2003:144). 

Förutom gravar finns många exempel på traditioner och aktiviteter som skiljer sig från de 

moderna. Där av är det inte konstigt om även värderingen av djur hade flera luddiga 

kategorier än bara djur och husdjur. 

 

Hunden har vid Skateholm fått svårtolkade gravar som avviker från normen av 

människogravar. Det är inte helt ologiskt att, som en nutida människa, försöka undvika 

svårkategoriserade djur (Redmalm 2003:14) men just dessa överskridande kategorier är de 

som måste bearbetas för att förstå hundens betydelse helt. 
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Från ett epistemologiskt perspektiv finns inget sätt att avfärda alla definitioner, annars 

kommer det inte finnas några ord för resonemang till slut (Meier et al 2014:111). I artikeln 

Animals in prehistoric religion diskuterar Meier begreppen "heligt" och ”profant". Han 

skriver:  

 

"Sometimes it might be appropriate to dissolve a definitional separation in order to open 

up new ways of thinking and perceiving, while sometimes established definitions and 

boundaries will continue to serve intellectual demands. From an epistemological point 

of view, however, there will be no way to dismiss all definitions and boundaries as the 

loss of words will end all (academic) reasoning..." (Meier et al 2014:111). 

 

Därav är begrepp som ''heligt'' och ''profant'', ''människa'' och ''djur'' några som är svåra att 

använda här eftersom deras mening kan ha varit annorlunda än idag. Med detta sagt måste 

ändå ett försöka till att förhålla sig till dessa begrepp på ett objektivt sätt göras. Utan dem blir 

det svårt att tolka forntiden, eftersom det då inte finns några ord att förhålla sig till.  

 

Även "död" och "levande" är några begrepp som inte kanske har samma innebörd i dagens 

samhälle som under mesolitikum. Det var inte helt ovanligt att stenåldersmänniskan ofta 

deponerade döda kroppar, av både djur och människor, på samma plats som sina bosättningar 

(Jennbert 2003:144) vilket är fallet vid just Skateholm I. 

 

4.2 Den hyllade individen 

Vid gravfältet Skateholm II finns en av de mest intressanta, och framför allt mest 

uppmärksammade graven, nämligen grav XXI. Hunden i denna grav har fått med sig flest 

gravgåvor av hundgravarna, inklusive gravarna vid Skateholm I. 

 

Kan det tänkas att hunden i grav XXI skulle ersätta en människa som inte kunnat bli begravd 

på grund av olika anledningar? Till exempel kan kroppen ha försvunnit eller liknande 

(Larsson 1989:219). Då måste en anledning till varför just denna hund fått tagit denna 

hypotetiska människas plats i graven hittas. Kanske handlar det om någon sort av 

"förhistoriskt husdjur"? Det finns dock inte mycket arkeologiskt material som förstärker 

tanken om att människan ägt djur på det sättet. I de fall där någorlunda starka arkeologiska 

bevis hittats rör det sig om gravar där det hittats oförstörda skelett av djur (Hill 2014:270). 

Det som dock bör finnas i åtanke när denna tolkning görs, är att just i dessa fall får inte 

tolkarens egna värderingar och uppfattningar om hunden läsas in i tanken. Hundar är ofta 

kandidater för ”förhistoriska djur” och begravningar av människor med andra djur har 

benägenhet att bli tolkade som bara ritual (Hill 2014:270). Detta kan väl logiskt nog bero på 

hundens roll i dagens västerländska samhälle. För att då stärka den motsatta tanken, att djur 
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inte var husdjur, kan forskning inom andra ämnen komplettera otydligt arkeologiskt material 

och ge inspiration. Till exempel finns forskning från sociologi, antropologi och etnologi som 

säger att de så kallade regelbrytande djuren kan beviljas rituell betydelse just på grund av att 

de överskrider den mänskliga definitionen (Redmalm 2003:14).  

 

De gåvor hunden i grav XXI har fått med sig skulle kunna delas in i två olika kategorier; 

hjorthornet och flintan i kategorin vanliga människogåvor; och den ornerade hammaren, som 

är en ovanlig gravgåva (Larsson 1989:219). Just traditionen rörande kronhjortshorn i gravar är 

något som var ett vitt spritt fenomen under mesolitikum (Larsson 1989:218). Även senare, 

under neolitisk stenålder, har kronhjortshorn hanterats på ett utmärkande sätt. I Orkney har 

dessa kronhjorten använts som en sort liminal gräns genom nedgrävning runt bosättningar. 

Själva kronhjorten uppfattades som en liminal varelse i naturen, det faktum att de fäller sina 

horn varje år och dessutom får nya varje år. De kan ha skiljt bosättningar från världen utanför 

som kunde upplevas mystisk. De var även bevis på rikedom när de gjordes vackra redskap av 

dem som inte hade större nytta rent praktiskt, utan snarare visade på makt (Pluskowski 

2005:11ff). Troligen på grund av deras årliga återväxt av hornen, och möjligen ett bevis på 

rikedom och makt genom att de inte användes till iögonfallande icke-konsumtion (Pluskowski 

2005:14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför skulle en mesolitisk människa döda en hund för att ersätta en människa, när dessa 

människor gjorde allt för att stå på god fot med naturen? Hunden var på samma nivå som 

människan. Varför skulle inte en hund kunnat få dessa gravgåvor av annan anledning än på 

grund av att den skulle ersätta en människa? 

 

Figur 6. Kronhjorten uppfattades som en mystisk varelse under stenåldern. 

Foto: Kevan brewer 
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Argumentet att den skulle ersatt en förmögen eller viktig person, eller begravts som offer för 

att ge tillbaka till naturen, är nog intressant att tänka över. Hunden i grav XXI är ju faktiskt 

placerad på vänster sida liknande människors sovställning (Larsson 1988:148). Det faktum att 

hunden blivit placerad i en ställning som liknar andra människogravar kan dock också tolkas 

som att denna hund blivit lika värderad som människan. Detta gäller då både som död och 

levande. Finns det människor som blivit offrade som ersättare för andra människor? Att 

ersätta en människosjäl med en djursjäl går inte heller ihop, då de inte sågs som samma sak. 

Människan levde tillsammans med hunden i samma sociala system. Att Skateholms invånarna 

valt att begrava just hunden på ett speciellt sätt säger mycket om dessa människor själv. Även 

om det finns material för att tolka denna grav som en ersättare för en människa, talar alltså 

mycket också emot denna tanke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Grav XXI (Larsson 1984:71) 
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4.3 Hunden som offer 

Från början i mitt uppsatsarbete hade jag inte tänkt ha med de gravarna med både hund och 

människa i. Larsson (1984) har dokumenterat att flera hundar som hittats uppträder så att de 

kan ses som gravgåvor. När det dock kom fram att flera gravar av denna sort tolkats som att 

hunden varit ett offer, valde jag att ta med dessa också. Eftersom denna uppsats handlar om 

relationen mellan djur och människa är det relevant att ifrågasätta idén om att hunden inte kan 

vara något annat än offer. Genom att jämföra gravar med hund och människa; och sådana 

med flera människor, vill jag ta reda på varför de med hundar har tolkats som gravgåvor 

snarare än som dubbelgravar. Det går att säga att hundarna här har varit en del av någon slags 

ritual,. Det går också att tolka dem som mänskligt manipulerade objekt (Hill 2014:273) i 

dessa situationer. Att se hunden som offer eller gravgåva innebär dock en förutfattad mening 

om att de stod lägre än människan. 

 

Dubbelgraven, grav 14 (fig. 12), från Skateholm I innehåller två människor. En man på rygg 

med en kvinna i sovställning vid sidan om. De har tolkats tillhöra varandra på olika sätt så 

som släkt eller gifta (Larsson 1988:109). Denna grav har i placeringen något gemensamt med 

grav VIII (fig. 10 och fig. 11) från Skateholm II. Denna grav består av en kvinna som 

begravts  sittandes med en hund vid benen alldeles intill sin vänstra sida. Hunden har dock 

Figur 8. Rekonstruktion av Grav XXI. Bild av författaren. 
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tolkats som en gravgåva till kvinnan. Hunden i fråga och kvinnan i grav 14 har båda fått sin 

vänsterhand/-tass placerad över den andra individen i graven.  Hade kvinnan och hunden i 

grav VIII och mannen och kvinnan i grav 14 liknande relationer?  

 

Grav X (fig. 9) har två mänskliga 

individer och även denna grav har en 

hund tätt intill en av människorna. I 

denna grav ligger hunden vid benen 

precis bredvid den sittande 

människan (Larsson 1988b:96). Här 

kan liknande drag med grav VIII 

hittas. Den hade också en hund precis 

vid benen bredvid en sittande 

människa. Grav XIX från Skateholm 

II har också en intressant plats i 

denna diskussion. Intill graven 

hittades ben som med viss möjlighet 

kan tillhöra en människa. En parallell 

till den tidigare diskuterade graven, 

grav X, kan eventuellt dras. Det kan 

hända att denna benansamling är av 

samma slag som hundbenen från grav 

X är.  

 

Två av dubbelgravarna, grav X och 

grav XV (fig. 16), har både en hund 

med skador på revbenen, troligtvis 

benbrott som blivit läkta när hunden 

varit vid liv (Larsson 1988:153). på 

att dessa individer blivit illa 

behandlade eller haft en så låg status 

att de blivit misshandlade. Ett brutet 

revben kan ha orsakats lika gärna av en spark av ett, till exempel, hjortdjur vid jakt. En läkt 

fraktur tyder dessutom snarare på att hunden blivit omhändertagen och vårdad med omsorg. 

En hund måste använda sin kropp konstant för att överleva, den kan inte ligga stilla och lita på 

att någon annan ta hand om den. I och med detta är det inte så orimligt att tänka sig att dessa 

hundar blivit någorlunda uppassade på.  

 

Figur 5. Grav X. Larsson 1988:106) 
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Det som talar emot är att den inte skulle ses som någon bra jakthund, men det var kanske 

snarare så att de tog extra mycket hand om dessa individer för att bibehålla den goda 

relationen med naturen. Dessa hundar kanske har blivit offrade för att de ägdes av 

människorna de begravts med? Denna tanke är inte helt fel och absolut möjligt, men här är då 

om det faktiskt gick att äga ett djur på det sättet under mesolitikum? 

 

 

 

(t.v )Figur 10. Grav VIII (Larsson 1988:151) 

 

 

(t.h) Figur 11. Rekonstruktion av grav VIII (Peterson 2007:31) 
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4.4 Gravar utan gåvor 

Skateholm II är rikt med gravgåvor, även bland hundgravarna, men Skateholm I är däremot 

inte alls lika rikt med gravgåvor (Larsson 1990:218ff). Nästan ingen av hundgravarna vid 

Skateholm I har försetts med några gravgåvor, förutom rödockra. Den grav som fått något är 

möjligen grav 9 (Larsson 1984:70). Larsson skriver i Dogs in fraction - symbols in action" 

(1990) att en tolkning av den dödes status genom att undersöka gravgåvorna inte håller vid 

dessa två studerade gravfält. Bland de mänskliga gravarna är det inte heller många som fått 

gåvor. De som fått ”rikaste” gravgåvor är till störst del äldre män och unge kvinnor. Om 

liknande ämne har Ucko gjort studier på ett nutida samhälle, han skriver följande: 

 

"Among the Nankanse of Ghana, however, it is reported that burial goods are 

not placed in the tomb to accompany the dead. The archaeologist, however, 

would find some! These would include the occasional arrow or bangle, and he 

might well be tempted to identify those few graves with objects in them as 

those of particularly rich individuals. In fact, however, these objects are 

included because, during the burial activities, the soul of a living person has 

become trapped in the grave and the sexton has failed to get it out. When this 

happens the favourite articles of the living person are placed by the sexton in 

the grave, for while they remain in the grave the person will not die."(Ucko 

1996:264) 

 

Alltså finns fler anledningar till avsaknad, eller överflöd, av gravgåvor än bara sociala 

rollfördelningar. 

 

Figur 6. Grav 14. (Larsson 1988:102). 
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Forskning om sociala roller tar, i många fall, grund i studier av gravgåvor. Även om dessa 

gravar inte fått några speciella föremål som direkt kan klassas som gravgåvor har många av 

dem ändå faktiskt blivit beströdda med rödockra. Vilket representerar en kraftfull gest mellan 

de döda och levande. I de flesta fall har färgningen innefattat huvudet och ryggen (Larsson 

1988:148). 

 

Alla hundgravar vid både Skateholm I och Skateholm II har fått en stor variation vid 

respektive gravläggning. Det ska understrykas att det pekar på att de olika individerna haft 

olika roller även som levande. Tanken om att de skulle symbolisera offer för människan bör 

dock användas mer sparsamt. Det har hittats andra djurben i gravar som till exempel hjort, 

räv(?) eller vildsvin(?) men ingen av dessa har fått egna gravar. 

 

 

 

Figur 7. Skateholm I. Studerade gravar markerade av författaren(Bäcklund Blank et al 2006:271) 
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4.4 De bortglömda gravarna(placering på gravfältet) 

Om Skateholm är en plats för både vardagliga handlingar och ritualer (Bäcklund Blank et al 

2006:256) är det inte konstigt att det begravts hundar här enskilt, eftersom det är en varelse 

som kan ha hjälpt människan att skilja på profant och heligt. Är deras placering någon 

indikation på vad för sorts utrymmen gravfältet representerar? Vilka som är de vardagliga och 

vilka som är det religiösa gravarna?  

 

På samma gravfält som den spännande graven XXI ligger på, befinner sig grav XIX. Denna 

grav ligger till synes lite på utkanten av Skateholm II:s område. Den har fått gravgåvor i form 

av flinta (se fig. 15) (Larsson 1990:156). Utifrån förgående kapitels diskussion om gravgåvor 

togs tanken om en liknelse mellan gravgåvor och socialstatus upp. En sådan fundering håller 

inte när man tittar på gravfälten. Om en jämförelse med grav XXI görs, är grav XIX inte alls 

särskilt utstickande. Om man istället gör en jämförelse med hundgravarna från Skateholm I, 

är grav XIX riktigt fyndrik, eftersom ingen hundgrav vid Skateholm I har fått gravgåvor. Rent 

Figur 8. Skateholm II. Studerade gravar markerade av författaren.(Larsson 1990:156) 
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generellt har alltså fler gravar fått gravgåvor vid Skateholm II än Skateholm I. Med det sagt 

bör det påpekas att traditioner av ritualer påverkas av många olika influenser under tidens 

gång (Jennbert 2003:150), så att det är en stor skillnad på gravgåvor mellan platserna är inte 

helt märkligt. 

 
 

Figur 9. Flintredskap från Skateholm (Larsson 1983:23) 

 

Det de flesta hundgravarna har gemensamt är, på sätt och vis, att ingen av dem är placerade på 

den inre delen av fälten. Finns det någon anledning till att de blivit placerad där? De andra 

gravarna vid Skateholm I är placerade inom det område som ligger i samma som brukats som, 

så kallad, boplats. Detta kanske har med valet av placering av de utstötta gravarna. Gällande 

Skateholm II har vi grav XIX som ligger utanför i jämförelse med de andra gravarna, framför 

allt den andra hundgraven, grav XXI. 

 

Grav 23 (fig.5) från Skateholm I är intressant att studera av många anledningar. Den ligger på 

det så kallade utstötta området av gravfältet och är väldigt välbevarat. Ovanpå denna grav har 

det hittats en eldstad. Den bestod av stenar som inringade det område som grav 23 bestod av. 

Det finns fall i den nordamerikas indianstammen där hundar har bränt för syfta att offras till 

krigsguden (Larsson 1988:152). Det behöver inte handla om offer för någon stridsgud, men 

tanken om att människorna har en eldstad ovan på exakta området av grav 23 känns inte som 

något slumpmässigt. 
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Att även om hundarna i sig är individuellt begravda, kan det tänkas att de gravlagts som hjälp 

för att orientera människogravarna på samma gravfält. Uppfattningen om att människan står i 

centrum är dock en ganska modern tankegång som inte gäller över hela världen (Bäcklund 

Blank et al 2006).  

 

Det som dock är samhörigt mellan alla dessa är att de, till skillnad från människogravarna, har 

en relativt konsekvent och liknande ställning i gravarna. De hundar som hittats hela har alla 

varit placerad på vänster sida i liknande det som kallas sovställning för människor. Är detta 

ett tecken på att det var viktigare med en homogen ritual gällande hundarnas begravningar? 

Med tanke på att människornas gravar är så olika i denna kategori. Var det så att det var tabu 

att, så att säga, experimentera med hundgravarna eller var det snarare så att den mesolitiska 

människan inte orkade ge hunden någon speciellt utstickande grav av någon anledning? Var 

kanske denna 'samhörighet' mellan hundgravarna ett sätt att säga att dessa hundar hörde ihop 

på en viktig nivå? I och med att de som gravlade dem inte var deras egna, utan människan, 

kanske det var viktigt att visa att de hörde ihop med sina artfränder, inte bara människan. Som 

sagts tidigare, hunden levde tillsammans med människan men var inte en människa. Alltså 

begravdes de på samma ställe men det behövdes något som pekade på någon skillnad. 

 

 

 

 

Figur 10. Grav XV  (Nilsson-Stutz 2003:224) 
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4.5 Förstörda gravar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Tabell 4.Tabell sammanställd utefter tabell 1 och tabell 2. 

 

Tabell 4 visar en sammanställning av de 10 gravar med individuellt begravda hundar i. 

 

Flera stycken av hundskeletten vid Skateholm är tyvärr dåligt bevarade. Några av dem har till 

och med vissa delar som fattas helt. Detta kan kanske vara ett tecken på att de blivit medvetet 

preparerade eller förstörda vid begravningen. Kan det alternativt möjligen vara ett tecken på 

en medvetet slarvig gravläggning? 

 

De som är sämre bevarade är grav 10, -17, -XIX och -XV. I relation till de andra gravar som 

finns är dessa i relativt dåligt skick. Studeras deras placering på gravfältet syns det att de är 

placerade en aning utanför den tätaste klungan med hundgravar. Två av gravarna på 

respektive gravfält, grav 23 vid Skateholm I(fig. 13) och XXI  vid Skateholm II (fig. 14), är 

båda i relativt bättre skick än de ovan nämnda men deras placering är långt utanför gruppen 

med de andra hundgravarna. Det som är speciellt med dessa två är att de alla saknar helt, eller 

till större del, sin högra framtass (Peterson 2007:24ff). Även om resten av skelettdelarna inte 

är i bästa skick så finns de ändå representerade i graven på ett annat sätt än höger framtass. 

Med tanke på att denna hund faktiskt hittades i så pass gott skick är det lite underligt att högra 

framtassen saknades i graven.  

 

En av dubbelgravarna, grav XV, som tagits upp tidigare i uppsatsen har skelettdelar av en 

hund i fotänden hos människan. Dessa skelettdelar kan anses som förstörda med flit. De är 

nedslängda i fotänden och så pass dåligt bevarade att de inte ens finns med i bilden av graven. 

Människoskelettet som ligger i denna grav är tvärtemot väldigt bra bevarad. Eftersom 

hundbenen är begravda i samma grav som människan, borde även dessa ben vara bevarade i 

liknande skick.  

Bevaringstillstånd 

 

Andel av urvalet (%) 

 

Större delen av skelett bevarat 20% 

Kraniet, bröstkorgen och/eller ryggen 

bevarade 

30% 

Dåligt bevarat 20% 

Uppgift saknas/ helt förstörd 30% 

 =100% 
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Av de andra gravarna som blivit sämre bevarade finns senare störning som möjligt alternativ. 

Detta är ett speciellt aktuellt alternativ för grav 17. Denna grav har legat så grunt att bönder 

som brukat marken möjligen kan ha kommit åt skelettet vi harvning eller dylikt arbete 

(Larsson 1981:29). Grav XIX blev påverkad under utgrävningen, då framkroppen på denna 

hund blev förstörd vid grävning av en ränna. Detta är synd då det hittats små flintavslag i 

denna grav vid hundens ben (Larsson 1984:66) och även flintavslagen kan ha påverkats av 

händelsen. En ytterligare aspekt som gör denna grav intressant är att det hittades skelett delar 

av människa i närheten. Denna samling av ben framförs på ett sådant sett så att det ska 

uppfattas som att de en gång varit en egen grav som blivit förstörd. Vad som ska ha påverkat 

denna 'grav' men inte grav XIX är dock klurigt att försöka komma på.  

 

Det finns dessutom ännu ett fall där eventuellt ännu en hundgrav hittats. Detta gäller grav 18. 

En del av en hundskalle hittades nämligen på ett avstånd av cirka en meter hittades till denna 

grav. Det har inte blivit registrerad som egen grav men möjligheten finns att detta är 

ytterligare en (Larsson 1981:30). 

 

Några av dessa gravar har alldeles säkert blivit förstörda. Flera av gravarna har dock något 

som inte helt stämmer överens med endast påverkan av gravläggningens kvalité. Det kan 

finnas andra anledningar till förstörda gravar mer än offer eller naturlig påverkan. 

Möjligheten att vissa gravar blivit manipulerade med flit finns också. Så som de gravar som 

saknar höger tass. Kanske denna akt hindrade hunden från att återuppstå? Det är mycket 

möjligt att människan för mening hade att påverka dessa hundars efterliv på något sätt. Mötet 

med de regelbrytande djuren, det smutsiga, behöver dock inte alltid vara oönskat. Det 

smutsiga kan upplevas som något som överskrider mänskliga kategoriseringar och tilldelas 

därmed en stor rituell kraft (Redmalm 2003:14). 

 

 

5. Den mångtydliga hunden 
 

Det är inte ovanligt att hunden har en speciell plats i dagens samhällen runt om i världen. 

Även om denna plats inte alltid är en roll som representerar något bra. På grund av detta är det 

inte svårt att acceptera enkla grundtankar om hur hunden behandlats under forntiden, som 

exempelvis jakt- och vakthund. Historien visar dock att dessa användningsområden är bara 

några få av de som funnits. Genom att studera gravfälten vid Skateholm har en uppfattning 

om hur människan och hunden levde tillsammans under mesolitisk stenålder fåtts. I denna 



26 

stenålderskultur var det inte lika viktigt att skilja på människor och djur som i dagens 

samhälle, utan de förenades snarare med hjälp av deras gemensamma egenskaper. 

På dessa gravfält finns representanter för många olika ”kategorier” av sociala platser. Det 

finns en grav som skulle kunna gå att beskrivas som exceptionellt berikad, flera stycken 

gravar som tycks ha fått mindre uppmärksamhet och flera som rent av tolkats som offer. Även 

gravarnas variation av placering på gravfältens områden kan ge förklaring till hundens 

speciella betydelse. Denna variation tyder på att hunden haft en betydande roll i detta 

samhälle som individ, möjligen som kompanjon till någon människa, men inte som ett ägt 

objekt.  

 

Det finns mycket material som talar för enkla och fantasilösa tolkningar av gravarna. Med lite 

närmre studier och försök till att bortse från moderna tankegångar kan andra tydningar 

uppnås.  Dessa gravar har en stor variation av olika behandlingar som klart talar för en 

komplicerad roll i det kulturella samhället. Att hunden kan ha spelat en roll som offer för 

människan är en tanke som bör tolkas med försiktighet. Det finns inget som tyder på att 

hunden inte skulle använts som offer i vissa fall, men det som är svårt att bevisa är att de 

skulle använts som offer för bara människan, eller som ersättare för den. En tolkning här kan 

vara att de hundar som faktiskt blivit offrade möjligen var väldigt kraftfulla offer. 

 

Även gravar som förstörts kan ha flera förklaringar till detta mer än till exempel på grund av 

att de inte sågs som betydelsefulla varelser som fick blivit slarvigt begravda, eller att de blivit 

förstörda på grund utav människans bruk av marken under modern tid.  

 

Det som behöver göras är att börja se hunden i allt mer människorelaterade situationer och 

tolkningar. De levde trots allt tillsammans i en värld där det inte var skillnad mellan natur, 

djur och människor. Vid Skateholm I och Skateholm II har människan och hunden fått 

begravningar som liknar varandra till stor del. Detta gäller både de fina, rika gravarna och 

även de gravar som har uppfattats som offer eller gravgåvor.  

 

Genom en klarare bild av behandlingen av hunden under denna tid öppnar det upp för mer 

intressanta och komplicerade tolkningar av det mesolitiska samhället. Det är ju ändå detta 

som är det intressanta. Att nöja sig med enkla tolkningar som är lätta att förstå kan bidra till 

att sätta grund för bristfälliga uppfattningar av stenåldersmänniskan. Det som är lätt att ta till 

sig är just det på grund av att de är grundade i ett modernt perspektiv som gör det 

lättillgängligt.  
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6. Summary 

 

The way humankind has treated animals has differed a lot throughout history, especially the 

dog. In modern societies around the world it is not uncommon to have a special place for it, 

both good and bad. This reason has made it very easy to accept that the dog have had a 

similar role in ancient societies too, such as for hunting or guard. However, the Mesolithic 

human  did not think in the same way as we do today.  

 

A total of 14 graves has been studied. Nine of them are from Skateholm I and the remaining 

five are from Skateholm II, both of these are located in Skåne. Most of these graves are 

burials with an individually buried dog but four of them are combined graves with both 

humans and dogs in them. By comparing these graves I want to get an insight on how the 

dogs were treated during Mesolithic stone age in Sweden. 

 

This burial ground has representatives of many different kind of graves. There are graves with 

exceptional grave goods; several graves that has received much less attention than the 

previous ones; and graves that has been interpreted as sacrifice. There is material that can 

speak for simple interpretations of the graves, but without the view of modern perspective, 

other interpretations can be achieved. These graves have shown a large variety of different 

treatments that clearly points to a complicated role of the dog in the Mesolithic society. 

 

The dog graves at Skateholm vary in many different ways, such as preservation, location and 

grave goods. Therefore it can be stated that the dogs may have had different meaning when 

alive. However, you cannot say for sure that these burials must only have been for either 

scarifies or pets. 
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