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Abstract 

A comparative contextual and relational analysis of mortuary patterning, demographic structure, and 

regional interaction was performed in order to elucidate the similarities and differences of the forager 

societies on both sides of Baltic sea. Four hunter-fisher-gatherers complexes were selected by literature 

review: Skateholm in south coastline and Motala in the middle of Sweden, Oleni´ostrov in north Russia 

and Zvejnieki in Latvia. These Mesolithic complexes excavated and dated to 9500-6000 years before 

present. The analyses suggest that the society which produced those four forager organizations on both 

sides of Baltic sea were internally differentiated with a complex system of social differentiation that 

include hereditary social positions and economic ranking. This study suggested at the Oleni´ostrov and 

Zvejnieki Mesolithic population was partly mobile, and the sites were the places to bury the dead while 

in Skateholm the inhabitants were continuously stayed in the same geographical site. The positioning of 

the deceased in the grave as well as the composition of the grave goods adjusted to settlement societies. 

The results indicated to a general horizontal development of the societies with equality between different 

social categories in the Skateholm, Oleni´ostrov and Zvejnieki.  The unique site of Kanaljorden in 

Motala challenges our understanding of foragers societies, demographic structure and handling of the 

dead during the Eurasian Mesolithic.  The site has revealed disarticulated human crania intentionally 

placed at the bottom of a former lake. The adult crania exhibited antemortem blunt force trauma patterns 

differentiated by sex that were probably the result of interpersonal violence. The remains of wooden 

stakes were recovered inside two crania, indicating that they had been mounted. Taphonomic factors 

suggest that human bodies were manipulated prior to deposition. 

Keywords: Mesolithic, Eurasian, colonization, society formation, landscape  

 

Försättsblad Foto: Geografisk placering av Oleni’ostrov (OL), Zvejnieki (Z), Skateholm (SK), och 

Motala (M), för 6500 år sedan. Efter underlag från Thomas Andrén, Stockholms universitets 
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1.Inledning 
”Only a small part of what once existed was buried in the ground; only a small part of what was buried 

has escaped the destroying hand of time; of this part all has not yet come to light again; and we all 

know only too well how little of what has come to light has been of service for our science”      

(Montelius 1888:5) 

Att forska kring mesolitikum fordrar omfattande litteraturstudier. Ett problem är troligtvis bristen på 

ett kontinuerligt och sammanhängande fältarbete vilket behövs för att man ska kunna få en bra grund 

till sin forskning. Detta speglar sig i min uppsats i jakt efter relevanta och i vissa fall nödvändiga 

kunskaper. I strävan efter nya tolkningar, teorier och analysmetoder, känner jag att det finns en hel 

del metoder och teorier i relation till de arkeologiska platserna som teorierna berör. Detta kan skapa 

mer förvirring än förklaringar men jag är helt medveten om att andras forskning är högst värdefulla, 

och nödvändiga för att ens försöka förstå spåren efter mesolitikum.                                                                                                                              

Koloniseringen av nya områden som skiljde sig ifrån de man var van vid medförde stora  

förändringar för stenålderns människor. Idéer från det gamla området levde kvar medan vissa idéer a

npassades för att bättre passa det nya området. Människorna ändrade delvis sin materiella kultur  

och skapade på så sätt en egen kultur samtidigt som man hade kvar delar av sin tidigare kultur. På så 

sätt fick man en egen social identitet som skiljde sig från andra gruppen.   

En förändrad ekonomisk strategi leder även till förändringar inom social struktur, bosättningsmönster 

och landskapsutnyttjande och även till teknologiska förändringar (Burenhult 1999:89-97).  

    Hos olika folkgrupper under mesolitikum kan övergång till nya tekniker, ritualer, och strukturer 

uppstå genom fusion av kunskaper vid handelsvägar, istället för att representera en sammanhängande 

migration av distinkt folk med nya kulturer och traditioner. Denna integrering har ägt rum och pågår 

fortfarande mellan folkgrupper, utifrån det utvecklas nya tekniker och ritualer som etableras hos de 

nya grupperna. Graden av fusion eller migration i sig, är avgörande för att en liten eller fullständig 

förändring ska äga rum. 

 

2. Bakgrund 
Ett omfattande problem i studiet av jägar-samlares sociala dimensioner har varit oförmågan av 

arkeologin att gå bortom gränserna för den nuvarande etnografisk analogin. Mesolitisk forskning 

skiljer sig traditionellt sett från såväl paleolitisk som neolitisk forskning i fråga om metodologiska och 

teoretiska perspektiv. Utgrävningsteknik och materialbearbetning i mesolitiska studier präglas ofta av 

stor noggrannhet och god dokumentation. Men det är uppenbart att de antaganden man använder sig 

av och därmed tolkningarna av mesolitiskt material tenderar att betona funktion framför de mer 

svårbegripliga frågeställningarna såsom status och roll i det mesolitiska samhället. 

   Jägar-samlare i det förflutna levde ofta i frodiga miljöer med det förankrade konceptet att jägar-

samlare nödvändigtvis var små och jämlika tillskillnad från de marginaliserade populationer av 

etnografiska grupper som i regel levde och fortfarande lever sida vid sida med större befolkning i ett 

avgränsat område. Det arkeologiska materialet är dessutom ett resultat av både enstaka och kortvariga 

händelser med olika typer av kumulativa effekter under varierade tidsutsträckningar. Därför är oftast 

en heltäckande tolkning av en sådan stor händelse omöjlig. I vilket fall tvingas man till en hög grad av 

generaliseringar. Om arkeologi syftar till att förstå det verkliga former av sociala strukturer som kan 

ha präglat icke-marginella jägare-samlares samhällen, bör analysmetoder som inte förlitar sig direkt 

på etnografiska eller historiska rekord tillbringas. Ett sätt kan vara att använda den befintliga ”Middle 

Range” teorin för att konstruera ett kultursammanhang (Levent Atici 2006:29-45) (Binford 1968:5-

32) från arkeologiskt material vars resultat senare kan tillgängliggöras för antropologiska tolkningar. 

På så sätt kan ett arkeologiskt fall från den mesolitiska perioden kombineras med motsvarande 

etnografiska och historiska analogier för att ligga till grund för en hermeneutisk förståelse av 

mesolitiska samhälle. Dessa alternativa metoder för studie av mesolitisk socialstruktur behöver inte 

ses som antagonistiska, de kan istället ses som komplement till andra vetenskapliga synsätt och 
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analysmetoder inom arkeologi. Tillvägagångssättet tyder på komplexiteten som uppstår från ett enda 

fall i det förflutna och värdet av en rekonstruktion beror mycket på kvaliteten på den arkeologiska 

datan.   

 

2.1 Problemformulering 

Ambitionen för denna uppsats är att ta ett samlat grepp över de sociokulturella likheter och skillnader 

som kan ha funnits under mesolitikum på ömse sidor av Östersjön.  Efter en omfattande litteraturstudie 

och kunskapshämtning visade det sig att presentationer av sociala strukturer hos mesolitiska grupper 

skiljer sig åt och är bristfälliga.  Jag valde därför att se över den information om sociokulturella 

betingelse som finns att få fram och utifrån detta se vad för slags begränsningar som kan komma att 

prägla uppsatsen.   

 

2.2 Målsättning 

Målsättningen med min uppsats är att genomföra en intersektionell studie av likheter och olikheterna 

ur ett sociokulturellt perspektiv på mesolitiska komplex av gravfält och dess bosättningar. Definitionen 

på intersektionell studie i denna uppsats baseras på en analytisk undersökning där varje stenålderslokal 

anses som en sektion.  

För att kunna synliggöra skillnaderna på ett konstruktivt sätt använder jag mig av de mesolitiska platser 

som fanns belägna på de två vandringsvägarna på ömse sidor av Östersjön. Vidare önskar jag 

undersöka huruvida landskapet kan ha influerat likheter och olikheter mellan de mesolitiska 

komplexen. När människor vandrat genom lederna har de fört med sig sina ritualer, strukturer, och 

tekniker och därför kan man genom komparativ analys urskilja likheter hos de fyra av mig valda 

mesolitiska platserna. 

 

2.3 Frågeställningar. 

De frågeställningar som jag behandlar i denna studie är: 

• Finns det några sociokulturella likheter mellan de lettiska, ryska och svenska stenåldersgrupper som 

befann sig ömse sidor av Östersjön? 

• Finns det några likartade ritualer intersektionellt mellan de ryska, lettiska och svenska 

stenåldersgrupperna?  

• Hur anpassade stenålderspopulationer till nya landskap? 

• Var anpassningsprocesserna ett resultat av det rådande landskapsbetingelserna? 

• Kan valet av tillverkning av verktyg ha varit en effekt av de nya landskapen och råmaterialen som 

fanns tillgänglig? 

Jag kommer att göra en ansats i att besvara mina frågeställningar, men vill lyfta fram att det fortfarande 

är möjligt att utföra ytterligare studier och djupare forskning inom dessa frågeställningar och min 

ambition är att lägga en bra grund för kommande forskning inom området. Jag har i mitt arbete lagt 

fokus på huruvida studiens valda stenåldersgruppernas anpassning till en ny miljö är grunden för 

gruppens sociokulturella förutsättningar, identitet och materiella kultur. Jag har tagit del av 

arkeologiska rapporter, relevant litteratur, samt fått hjälp av engagerande forskare på mitt universitet. 

 

2.4 Val av studiens mesolitiska platser 

Eftersom det finns många fyndplatser med dateringar till mesolitikum på vardera sidan av Östersjön, 

valde jag fyra stenålderslokaler, två på ömse sidor av sjön. Östersjön under denna tid var en 

sötvattensjö (Ancylussjön) och ett salt vatteninnanhav det vill säga Littorianahavet (Andre´. 2003; 

2004. www.havet.no). Platserna var belägna på de två vandringsvägarna som befolkade Skandinavian 

enligt de publicerade genetisk-kartläggningarna (Skoglund, et al. 2012, 2014; Parik 2014; Jones 2017; 

Lazaridis 2014; Günther, et.al. 2018) samt har de varit undersökningsobjekt i de senast publicerade 

forskningsarbetena (Günther et.al. 2018), figur 1. De valda platserna är välregistrerade arkeologiskt 

och väletablerad som stenålderslokaler. Genetisk kartläggning visar att de flesta nutida européer 

http://www.havet.no/
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härstammar från minst två olika populationer. Den ena är västeuropeiska jägar-samlare som var 

förfäder till alla européer förutom till närliggande folk i österländerna. Den andra populationen 

kommer från migration av forntida norr-eurasier relaterade till över paleolitiska sibirier som bidrog till 

dess folkmängd (Günther et.al. 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Befolkningsgenomisk kartläggning i mesolitiska Skandinavien: Undersökning av tidiga postglaciala 

migrationsvägar. Arkeo-genetiska är hämtad från: Steigen, och Hum; norra respektive södra Norge jägare-

samlare, SF och SBJ; Gotlands samt Sota Förvar på Karlsö, EHG; östlig jägare-samlare från Karelia området 

i Ryssland; WHG, västra jägare-samlare; Zv, lettisk mesolitisk jägare-samlare från Zvejnieki.. Källa: Günter 

et al 2018.  

 

De valda mesolitiska platserna är i centrum av denna uppsats. Boplatserna var väldokumenterade samt 

tillhörde de första kolonisatörernas migrationsvägar kopplad till västliga och östliga jägare och samlare 

(Günther et.al. 2018). Dessa stenåldersboplatsernas utgrävda benmaterialen användes för genomisk 

kartläggningen av migrationsvägar i mesolitiska Skandinavien, se figur 1, (Günther et.al. 2018). 

Baserat på detta har jag valt fyra nedanstående mesolitiska komplex att utforska:  

• Skateholm i södra Skåne (5700-4500 f.kr.)  

• Motala, mesolitisk boplats norr om Göta kanal (6000-4500 f.kr.). 

• Oleneostrovski mogilnik i Karelia, Ryssland (7700-7300 f.kr). 

• Zvejnieki i norra Lettland (ca: 7500-2600 f.kr) 

 

3. Varför Mesolitikum?  
Anledningen till att jag valde att studera mesolitikum grundas på det faktum att mesolitikum var en 

period i utvecklingen av mänsklig teknik mellan de paleolitiska och neolitiska perioderna av 

stenåldern. Under den paleolitiska perioden var människor rena jägare-samlare och även om kultur 

och teknik kontinuerligt utvecklades under paleolitiska perioden varvas den av en tidsålder av ren jakt 

och insamling. Den mesolitiska jägaren däremot uppnådde en större effektivitet än den paleolitiska 

och kunde utnyttja ett större utbud av djur- och grönsaksmatskällor och bidrog till utvecklingen av 

jordbruket till uppkomsten av permanenta bosättningar. (Burenhult 1999:163-188) 

   Under äldre mesolitisk tid förelåg överskott av näringsmiljöer kring stenålderssamhällena. Under 

yngre mesolitisk tid hamnade p.g.a. klimatförändringar stora landområden bland annat av det som idag 
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kallas Nordsjön under vatten. Ek blandskog brede ut sig och ännu mindre resursområden blev möjliga 

och/eller nödvändiga. Kusten utnyttjades allt mer i ett säsongsmönster med optimalt resursutnyttjande. 

Ett ökat befolkningstryck uppstod främst vid kusterna där man uppehöll sig allt längre tid. Resultatet 

blev av icke närmare utredd anledning kökkenmöddingar och gravfält, hushållskeramik och slipade 

stenyxor (Carlson, 2015:11–14).  

   Hur man ser på landskapet och hur man tar till sig landskapet har alltid varierat mellan olika 

människor och grupper. Stenåldersmänniskor identifierade sig med landskapet och försvarade det. 

Uppfattningar av och anpassande till nya landskap påverkades starkt av vilka förutbestämda 

värderingar som fanns inom grupperna.  

  Ett problem med studier av stenåldern är själva stenåldersplatsen eftersom få rester från den 

materiella kulturen finns bevarade. Boplatsbegreppet är en benämning för en plats där människor 

uppehållit sig och lämnat kvarvarande spår i olika utsträckning. Ett begrepp som istället används inom 

arkeologin är benämningen aktivitetsyta, som lämnar mer utrymme till tolkning.   

 

4. Forskningshistoria 
Stenåldersmänniskorna i Norra Eurasiens området levde i små grupper, sällan större än en familj. Det 

fanns inga yrken, utan alla hjälpte till efter förmåga att skaffa mat och tillverka stenverktyg som 

behövdes. De första kolonisatörerna, använde sig av stenmaterial som de hade med sig när de vandrade 

till norra Eurasien, i de länderna som idag ligger på ömse sidor av Östersjön (Zvelebil 1986:5-40). Så 

småningom började de dock använda material som deras närmiljön erbjöds.  Stora förändringar skedde 

också i mötet med andra stenåldersgrupper, dels vad gäller deras materialkultur och tillverkningsteknik 

dels i ritualer och föreställningsvärld av tankar och idéer. Mötet kunde även i sinom tid förändra 

ekonomin och ekonomiskstrategin som ledde till förändringar inom sociokulturella 

samhällsstrukturen. (Carlsson, 2015:29–45) 

   Utifrån olika stenteknologiska komplex har mesolitikum i Sydskandinavien indelats i tre olika 

kulturer. Gemensamt för dem alla är den fina tekniken att bearbeta flinta. Den äldsta, som även nämns 

ovan, kallas Maglemosekulturen och avlöste de senpaleolitiska renjägarkulturerna (Hansson 1999:16–

19). Även under mesolitisk tid domineras Ryssland och Baltikum av skogsjägarkulturen 

Maglemosekulturen; Kunda (Larsson, 2003:47-50). 

   Det är under denna tid den mesolitiska symbolvärlden träder fram med inristade ornament och 

symboler och geometriska figurer som pryder horn och benredskap. Schematiska romber, tringlar, 

sicksacklinjer, kryss-skraftering, streckade/prickiga fält uppvisas. Flinttekniken utvecklades också, 

och redskapen blev större och fick en ny utformning. Den sista mesolitiska kulturen kallas för 

Erteböllekulturen, och fanns under senmesolitikum, ca 5200–4200 f.Kr. Det var en kustbunden kultur 

som framför allt påträffats i Danmark, Skåne och Blekinge (Burenhult 1999:220-284;339-392).  

   Lämningarna från mesolitikum är få, vilket gör det svårt att dra några slutsatser om 

bebyggelsemönstret. Från tidigmesolitikum finns i Skandinavien ett mindre antal kända boplatser med 

spår efter hyddkonstruktioner. Karaktäristiskt för dessa är att de ligger vid igenväxta sjöar eller mossar 

(Kalif 1997:RAÄ168). Formen på hyddorna är rundovala till rektangulära, vilket man kan se utifrån 

bevarande golvrester. I flera fall har man hittat eldstäder i hyddorna. Det är oftast spår efter bränd flinta 

eller härdanläggningar som tyder på detta. Det finns även hyddor där man haft härden strax utanför 

hyddöppning, och hyddor som inte haft några härdar alls. Att hyddorna under mesolitikum är så lika 

till konstruktionerna kan tyda på en sammanhållen kulturtillhörighet. Hyddornas placering kan även 

den ha styrts av såväl praktiska behov och kulturella värderingar. Att bygga likartade hyddor och 

organisera sitt liv kring dessa på ett likartat sätt var sannolikt viktigt för identitetsskapandet för både 

individen och gruppen (Alexandersson 2001:130-140).  

    Boplatserna under stenåldern har till stor del följt landskapets topografiska förutsättningar. Närhet 

till sjöar och vattendrag samt tillgång på föda har till en början styrt lokaliseringen av boplatserna. 

Förutom att vattendragen fungerat som kommunikationsleder har de också varit viktiga för 
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näringsfånget. Stenåldersboplatser påträffas ofta vid sjöars till- och utlopp, där möjligheterna till fiske 

var goda, vattenströmmarna skapar syrerika miljöer som gynnar fiskbeståndet (Hansson 1999:11–59). 

4.1 Mesolitiskt klimat och landskapsförändring i Norra Eurasien  

 För nästan tolvtusen år sedan började isen dra sig tillbaka från våra breddgrader. Perioden närmast 

efter isens tillbakadragande var förhållandevis varm och karaktäriserades av relativt snabba 

temperaturväxlingar. För omkring tio tusen år sedan, följde några tusen år av starkt skiftande klimat. 

Under vinterhalvåren gjorde isen utfall mot söder, och det blev kallare. Köldknäpparna som kunde 

vara några hundra år växlade med perioder då isen smälte hastigare och det var lika varmt som nu 

(Andrén 2003, 2004; Magnell 2008). I djurens spår följde också bygdens första människor.  

    Mesolitikum karaktäriseras främst av att den värmeperiod som inleds i och med den senaste istidens 

slut. Värmeperioden ledde till att den paleolitiska megafauna försvinner och senpaleolitiska jägarna 

tvingas övergå till jakt av småvilt och fiske (Burenhult, 1999:163-174). Vegetation och landskap 

förändrades också från en öppen skog med tall och hassel under boreal 8000–7000 f.Kr till en tät 

ädellövskog under atlantikum mellan 7000–4000 f.Kr (Björkman 2007, Stuvier 1995:341-354).  

Förändringen från arktiskt till tempererat klimat gick snabbt och troligen märktes förändrade 

livsförutsättningar redan inom loppet av någon generation. Mot slutet av perioden växte grunda sjöar 

allt mer igen och under Atlantisk tid blev klimatet ännu varmare och fuktigare. Mellan cirka 4000–500 

f. Kr ändrades klimatet så att vintrarna blev allt kallare medan somrarna fortsatte att vara varma. Det 

blev vanligare med snötäcken som låg längre perioder under vinterhalvåret. Förändringarna gick i 

vågor med ett allt kallare och fuktigare klimat, avbrutna av perioder med bättre klimat. De här 

variationerna i klimatet har fortsatt fram till nutid. (Liljegren & Lagerås 1993:1-47). 

    Östersjön har genomgått olika faser med flera transgressioner och regressioner sedan inlandsisen 

började smälta undan. Vid vissa tider gick vattnet betydligt högre än idag. Under de senaste 12 000 

åren har detta vattenområde växlat från smältvattensjö till Atlantvik till insjö till brackvatten hav. För 

ca, 14500–11500 år sedan, när isen efter den senaste istiden drog sig tillbaka så bildades en stor 

smältvattensjö av sötvatten från den smältande inlandsisen. Detta var det första förstadiet till Östersjön. 

Den Baltiska issjön växte fram under nästan tretusen år och hade sitt utlopp via ett jättelikt vattenfall 

i Öresund (Andrén 2003,www.havet.nu). 

    Yoldahavet bildades mellan 11 500 - 10 700 år sedan och öppnade vattenvägen mot Atlanten. Isen 

fortsatte att smälta eftersom klimatet blev varmare. Det stora utflödet av smältvatten hindrade 

saltvatten från att komma in trots den vid det här laget ganska stora öppningen mot Atlanten. En 

tillfällig köldperiod minskade avsmältningen och gjorde att saltvatten kunde komma in i Östersjön för 

en kort tid, ca 200 år, i mitten av detta stadie. 

    Ancylussjön-bildades av den ojämna landhöjningen för 10 500 år sedan. Landhöjningen stängde 

slutligen sundet i Mellansverige helt och hållet. Nu blev Östersjön åter en uppdämd insjö. 

Världshavens yta fortsatte att stiga snabbare än landhöjningen i söder. Därmed etablerades en kontakt 

mellan Östersjön och världshaven via samma sund som än idag står för vattenutbytet med Västerhavet. 

    Dagens Östersjö formades när världshaven inte längre tillfördes något vatten från smältande 

inlandsisar höjdes inte heller havsytan mer. Däremot fortsatte landhöjningen och att Atlantvatten 

mindre ofta kommer in över de grunda trösklarna i sunden. (Andrén, 2004 www.havet.nu). 

  

5. Studiens Mesolitiska platser 

5.1 Skateholm, Södra Sverige 

Det finns tyvärr inte utrymme här för en komplett beskrivning av alla olika detaljer i gravarna och 

boplatslämningarna. Jag kommer här endast presentera en grov sammanfattning av de för mitt syfte 

mest intressanta aspekterna. 

    Våren 1980 inleddes en undersökning av en stenåldersboplats vid Skateholm i Tullstorp i sydligaste 

Skåne, figur 2. Här hade man en ingående kunskap om vilka redskap som tillverkades, i vilka 

sammanhang de användes, vilka djur som fångades och jagades, en grundläggande inblick in i 
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begravningsritualer, gravgåvorna, kort sagt en ovanligt detaljrik bild av hur ett samhälle fungerade för 

ungefär 7000 år sedan. Skateholmsboplatsen tillhör definitivt den kategori fyndplats, där stora delar 

av det arkeologiska pusslet kan läggas. Gravfälten i Skateholmen är i direkt anslutning till boplatsen 

och tillsammans med stora mängder fynd från kulturlagret gett ett material som belyser hur de som 

bebodde platsen verkligen såg ut, hur livet fungerade på boplatsen, och hur deras religiösa 

föreställningar om döden manifesterades i gravanläggningar  (Bäcklund 2005, Nilsson Stutz 

2003:kapitel 6-7:162-202; Larsson 1981:17-30; 1984:49-84; 1988a:456-457; 1988b:21-27).   

    Undersökningarna koncentrerades till två fyndplatser, Skateholm I med 65 gravar och Skateholm II 

med 22 gravar, som var belägna i den forna lagunen. (Larsson 1981:17-40) figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Området runt Skateholmsboplatsen. Boplatsen markeras med en vit cirkel ungefär mitt på 

kartan (se pil). Siffror mellan 1-3 är strandlinje under mesolitikum och 4, nutida havsnivån. Bilden är 

hämtad från Larsson 1981.  

 

På båda fyndplatserna, med ett inbördes avstånd på ungefär 150 m, har såväl boplatslämningar som 

gravar kunnat beläggas och att båda var belägna på öar är en viktig aspekt, figur 2. C-14 dateringarna 

anger att gravfälten är i stort sett samtidiga medan de indikationer som föreligger beträffande 

vattenståndsförhållanden och artefakt typer antyder att merparten av gravläggningarna på respektive 

gravfält är skilda i tid. Därvid skulle gravläggningen inom Skateholm II (5700–4900 f.kr) vara något 

äldre än Skateholm I.  Liknande rumsliga samband mellan gravanläggningar och boplatslämningar har 

belagts på ytterligare en belägen sen mesolitisk fyndplats, Skateholm III, troligen är något yngre än 

Skateholm I (Larsson 1981:17-46, Fahlander 2011:181-185).  

    Gravläggningen och placering av den döde liksom gravgåvorna har följt en bestämd ritual. Tre 

huvudindelningar med kroppsställningar kan utskiljas: utsträckt läge, sittande ställning och 

hockerläge, i vissa fall var extremiteterna så kraftigt hopdragen att någon form av svepning måste ha 

utförts för att behålla kroppen i detta läge. Vad avser placering av gravarna syntes inte någon urskiljbar 

uppdelning mellan män och kvinnor förekommer. Det finns inga klara korrelationer mellan gravarnas 

olika attribut eller innehåll såsom den gravlagdas ålder eller kön varken som helhet eller inom varje 

kluster. Yxor, fiskekrokar, harpuner med mera återfinns i gravar av män och kvinnor, små barn och 

gamla. Detta förhållande har tolkats som att samhället var jämlikt utan sociala hierarkier och 

distinktioner (Larsson 1981:17-46). 

    Gravarna på Skateholm I är utspridda över ett ca 50 x 50 meter stort område. Sammantaget har man 

hittat 65 nedgrävningar som klassats som gravar varav 57 har innehållit människor. Det finns sex 

dubbelgravar i olika konstellationer samt åtta gravar där en hund begravts enskilt och en grav där en 

hund begravts tillsammans med en människa. Av de 63 begravda individerna har 10 bedömts som 

kvinnor och 11 som män. Av de begravda där ålder kunnat bedömas räknas 41 stycke som vuxna (>20 

år), 8 stycke som unga vuxna (12–19 år) och 7st som barn (<12 år) varav minst två är yngre än ett år. 

Det är dock viktigt att påpeka att osteologiska åldersbedömningar ger endast en kronologisk ålder, inte 

något om social status eller roll (Larsson 1981:17-46). 
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    Dateringarna av anläggningar och kulturlager från Skateholm II ger en något längre brukstid på ca 

2000 år (6000–4000 f.kr). Många av dessa dateringar kan vara samtida förutom den äldsta och den 

yngsta (Larsson. 1981:17-40, 1982:11-41, 1983:31-62) 

 

5.2 Barn och hund gravar på Skateholmen 

Det mest slående mönstret som återfinns både på Skateholm I och II är utan tvekan den nära rumsliga 

relationen mellan barn under 10 år och de begravda hundarna (Bäcklund & Fahlander 2006:258-272). 

    Hunden har då fått symbolisera den avlidne. På ett mycket basalt plan kan man lika gärna tänka sig 

att hundar ingick i hushållet och när de dör begravdes de som vilken annan medlem som helst (Morey 

2006:158-175, Evans&Welinder 1997:281-290). Det är dock kanske mer intressant att ifrågasätta 

själva individ- och människosynen hos dem som en gång brukat Skateholm. Vår ’naturliga’ uppdelning 

av människor och djur där människan sätts i centrum är ju av ganska sent datum och äger inte någon 

universell status. Att se hundarna som symboliska vakthundar runt området är väl naivt och stämmer 

illa med barnens liknande placering. Snarare kan jag kanske tänka mig att 

fenomenet kommer av en social eller metaforisk länk mellan barnets och 

hundens kroppslighet eller att dess placering i döden reflekterar den 

rumslighet de delade i livet.  Hunden kan ha fått samma kärlek som barnen i 

familjen och hunden följde troligen med barnen till vuxen ålder.  

    Om inte det fanns någon ordning bland människogravarna tycks det 

emellertid ha funnits ett visst system för hundgravarna. Män, kvinnor ,barn 

och hundar hade försetts både med eller utan gravgåvor och rödockra. Figur 

3 visar en kvinna i sittande ställning med hunden liggande vid hennes fot 

(Larsson 1984:49-84; 1988b:21-27)  

    Skateholm stenåldersgrupp kände väl till gravfältets mönster,  

dvs vem och vad som låg begravt på vilket ställe. Vilket även de överlappande 

gravarna implicerar. Genom åren har gravmönstret tillämpats konsekvent och 

detta syns i arkeologiska utgrävningar. Olika stenåldersgrupper oberoende av 

varandra synes ha nyttjat Skateholm för begravningar vilket tyder på att de 

måste ha känt till och respekterat områdets gränser.  

Det kan även tänkas att hund och barngravarna anlades på de yttre platserna 

av begravningsområdet på Skateholm.                                      Figur 3. Grav VIII. Kvinna och Hunden. Bilden 

                                                                    hämtad från Larsson 1988:115. 

5.3 Kulturlager och huskonstruktioner 

 

Vår kunskap om livet på en boplats kan redovisas utifrån fynd på kulturlagret. I kulturlagret återfunnits 

härdar, gropar, hyddor och rödockra färgningar. På Skateholmen har man registrerat över tvåhundra 

anläggningar vilka består av gravar, konstruktioner, gropar, stolphål, härdar och andra anläggningar 

av både förhistoriskt och sentida datum. Uppvärmning av huset har skett genom cirkelrunda härdar. 

Fynd av enkel keramik, s.k. erteböllekeramik antyder att vissa hus tillhörde den yngsta delen av 

bosättning (Larsson 1981:20-50, 1982:11-41, 1984:49-84).  

    Flintredskap, tvärpilar, skivskrapor, kärnyxor och skivyxor påträffades. Av stenredskap 

förekommer trindyxor med en eggad sida. Av ben och horn framställds harpuner, benmejslar, 

benknivar, huggvapen av vildsvinsbetar. På bearbetade ben och hornredskap påträffades ristningar i 

form av geometriska motiv.  Av djurben återfinnas däggdjur, fåglar, fiskar, groddjur, och kräldjur. 

Förekomsten av ben av olika storlek visar att storviltjakt bedrevs men att fisket sannolik har varit den 

som gav mat för dagen enligt Larsson (1981:20-78, 1988:21-27 ).  

 

5.4 Sociokulturella organisationen vid SkateholmGenom den textuella analysen av de mesolitiska 

gravarna samt kulturlager och huskonstruktioner på Skateholm har det gradvis övertid vuxit fram 

kulturella uppfattningar, sociala kategoriseringar samt uppfattningar om döden.  I Binfords (1962:217 
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-225) artikel ”Mortuary practices: their study and their potential” anses grunden till att en förändring i 

gravläggningar framförallt vara direkt kopplade till symbolisk och kulturell organisation. Medan att 

Nilsson- Stutz menar att gravskick representerat en större samhällsorganisation (Nilsson- Stutz 

2003:162-202). Binford menar att det finns två komponenter att ta hänsyn till vid studiet av social 

organisation i ett gravmaterial. Den ena är den avlidnes sociala identitet i livet och det andra är 

storleken på den sociala enhet som den avlidne tillhört (Binford 1962:217-225) Dessa teorier var de 

första inom gravarkeologin som baserades på individuell nivå, genom studier av ålder, kön, dödsorsak, 

hälsotillstånd, social position och status. Att samtliga konstruktioner, hyddor såväl som gravar, på 

Skateholm hänger samman tolkas som ett spår av en eller flera grupper av samma etniska och sociala 

karaktärer.  

    En genomgång av olika kroppsliga egenskaper såsom ålder och kön och konstruktionsmässiga 

egenskaper såsom gravform och placering av den döde, samt materiella aspekter såsom spridning av 

olika redskap, benmaterial, ockra, bärnsten på Skateholm I och II ger inga klara kluster eller mönster.  

Men det finns dock vissa indikationer på en generell horisontell utveckling av Skateholm I och II. 

Grav- och boplatserna vid Skateholm tyder också på ökad bofasthet och även till att reviret markerades 

med gravanläggningar (Larsson 1981, 1984:41-84).  

    De lagunområden där de uppträder är gynnsamma ekologiska nischer. Överskottet orsakar bofasthet 

och därigenom uppstår befolkningsökning, gravfält av typen Skateholm förklaras ofta på liknande sätt, 

dvs med en bra försörjningsbas som ger bofasthet och därmed gravfältsbildning. Att Skateholm har 

brukats både som boplats och gravplats kan säga oss något om hur man organiserar ett rum för både 

vardagliga handlingar och ritualer. Och det faktum att ett antal hundar begravts på samma vis som 

människor gör att forskning av Skateholm utgör en utmärkt källa för att diskutera såväl sociala 

identiteter, kroppslig social differentiering som synen på döden och döda kroppar. 

 

6.  Mesolitisk boplats i Motala, Mellansverige 
Under det senaste årtiondet i Motala, i östra sidan av Mellansverige, har stora arkeologiska 

utgrävningar utförts. Tre samtida platser, Kanaljorden, Verkstadsvägen och Strandvägen, har grävts i 

nära relation till varandra och till Motala ström, som rinner ut till Vättern. Vättern var mycket större 

under mesolitiska perioden (Carlsson 2004:5-37; 2008:98-133). På norra sidan av Motala Strömmen 

grävdes Kanaljorden ut under åren 2009 – 2013, en deposition av mänskliga skelett och djurs delar 

grävdes upp från ett grundvattensjön (Hallgren 2017:137-148; Hallgren & Fornander 2013:161-174; 

Gummesson &Molin 2013:145-160). Dessutom grävdes ut bosättningsfältet belägen på 

Verkstadsvägen på samma sida av strömmen. I motsatt sidan av flodstranden, på södra sidan ligger 

Strandvägen. Denna bosättningsplats grävdes ut under 1999–2003 samt fortsatts att gävas 2010–2013. 

Besättningsfältet innehåller en aktivitetsområdet och ett mindre gravfält, (Eriksson 2018:904-918; 

Gummesson 2018 Avhandling; Gummesson &Molin 2013:145-160 ). 

 

6.1 Kanaljorden utgrävningar 

På den norra sidan av strömmen ligger det mesolitiska gravfältet. Området innehöll två våtmarker. Den 

ena bestod av öppet vatten med ett djup om 1 meter och den andra bestod av en våtmark täckt med 

vass. Platsen kännetecknas främst av deponering av mänskliga och animaliska lämningar i en liten sjö 

(Gummesson &Hallgren 2018:74-90; Eriksson 2018:904-918). Totalt undersöktes ca 9400 m2. I sjön 

hade en stor sten packning byggts. Där inne återfanns människo- och djursskelettdelar och andra 

deponerade föremål. Den våtmark som undersöktes på Kanaljorden är resterna efter en liten sjö som 

funnits på platsen under äldre stenålder. Kol-14 dateringana av det fyndförande lagret 

våtmarkssedimenten med direkt spår av bosättning i form av träkol pekar på mänsklig närvaro på 

kanaljorden från omkring 6000–4500 f.Kr. (Gummesson 2018, avhandling).  

    Fredrik Hallgren, projektledaren för arkeologiska utgrävningar vid Kanaljorden 2013, skrev i sin 

rapport (publicerad på www.kmmd.se ): 

http://www.kmmd.se/
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”Inom Kanaljorden har vi funnit lämningar av rituell karaktär i en grund forntida sjö. Dessutom har 

boplatslämningar från två olika faser återfunnits vid våtmarkens stränder. De yngre lämningarna är 

ungefär 9000 år gamla. De äldre lämningarna är drygt 11 000 år och representerar tiden strax efter 

det att inlandsisen dragit sig tillbaka från Motalatrakten. De är de äldsta kända spåren efter 

människor i den här trakten! 

De människoben som grävts fram vid Kanaljorden består till största del av kranier, men även lårben, 

skenben, revben och en underkäke har hittats. Benen låg på och i en massiv stenpackning som byggts 

upp på botten av den forntida sjön. Utvalda ben från de döda hanterats och deponerats som del av 

ceremonier kopplade till den grunda sjön. Även träföremål har bevarats väl och utifrån dem har vi 

bland annat kunnat se att två av kranierna varit monterade på trästavar. Den här typen av 

skalldepositioner är mycket ovanliga, speciellt från den här tidsperioden, och Kanaljorden är än så 

länge helt unikt i sitt slag.  Invid sten packningen har också flera föremål av sten, ben/horn, trä och 

fragment av korgar eller mattor av tvinnade växtfibrer framkommit. Dessutom har en hel del djurben 

påträffats.” 

    Landskapet skiljde sig också från dagens miljö genom att Östergötland och resten av södra Sverige 

var förenat med kontinenten genom en landtunga som sträckte sig från Skåne, över Danmark till norra 

Tyskland. Det var i denna geografi som de första grupperna av jägare, fiskare och samlare besökte och 

för en tid dröjde kvar på Kanaljorden, Figur 4 uttagits från Gummesson 2018 avhandling.  

    Arkeologiska fynd från platsen innehåller 34 mänskliga element som totalt är rester av minst tio 

individer. De vuxna individernas ålder och kön har analyserats med bioarkeologiska metoder. Nio 

vuxna av nästan komplett kraniedelar av båda könen har hittats och en infant mellan 36–40 veckor 

som företräds av ett nästan komplett skelett (Eriksson 2018:904-918; Gummesson 2018 Avhandling; 

Gummesson &Molin 2013:145-160) 

 

 

 
Figur 4. Stenålderslokalen på Kanaljorden och 

Strandvägen för 6000 f.kr. Platserna är illustrerat 

genom kombination av strandlinjekarta (SGU 

kartgenerator) samt karta frambringad från 

Riksantikvarieämbetet fornsök.   

 

 

 

 

 

 

Mänskliga kranier och djurben vid kanaljorden visade komplexa deponeringsmetoder. Sju individer 

uppvisade traumatiska slag i huvudet. Hos fyra av dessa individer dokumenterades nio runda eller 

elliptiska frakturer på skallbenet. Skadorna var ytliga men traumatiska. Kvinnokraniet uppvisade flera 

fall av traumatiska slag på baksidan av huvudet och en av dem visade också en läkt fraktur på 

tinningbenet, medan manliga kraniet uppvisade ett enda traumatiskt slag på toppen av huvudet eller i 

ansiktet (Gummesson 2018:74-90). Skallskadorna visade sig vara både postmortala och premortala. 

Frånvaro av käkben bland de mänskliga kranierna var anmärkningsvärt traumatiskt. Antingen har 

käkbenet tagits bort med tvång eller så var det en postmortal akt. Det mest spektakulära fynden var de 

två träpålade mänskliga kranierna. (Hallgren & Fornander 2013:161-174; Gummesson 2018:74-90).                                                                                                                                                

Kanaljorden 

Strandvägen 

Vättern 

Boren 
N 

s 
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   Kulturlagret består av ungefär 6 kg fragment av mestadels obrända ben (Gummesson 2018 

avhandling). Andra välbevarade trälämningar inkluderar korg, en björkbarkbehållare och bearbetade 

träbitar som möjligen visar sammansätt konstruktion med sten. Förutom de mänskliga elementen har 

ben av minst 14 djur av 7 olika arter utspridda återfunnits från stenkonstruktionen. Vildsvin och 

brunbjörn var de vanligaste arterna (Gummeson 2018 avhandling; Eriksson 2018:904-918).  

    Sten, horn och benverktyg tillverkades vid kanaljordensboplatser och även personliga ornamenten i 

begränsat antal grävdes upp. En stor del av färdigtillverkat verktyg tillsammans med mänskliga delar 

deponerades i sjön. (Gummeson 2018 avhandling; Eriksson 2018:904-918). 

 

6.2 Sociokulturella dimensioner hos stenåldersgruppen i Kanaljorden 

Sociokulturella dimensioner hos stenåldersgruppen i Kanaljorden var präglat av skelettskador 

Dessa skelettförändringar kan vara konsekvenser av slag mot käken och ansiktet som ett resultat av 

våld. Huruvida våldet var ett accepterat agerande är värt att undersöka hos detta stenålderssamhälle i 

Kanaljorden. Trauma mönstren kan erkännas som både repetitivt och könsrelaterat då skadorna på 

manliga kranier var på toppen av skallen, medan slag på kvinnokraniet var koncentrerat till baksidan 

(Gummesson 2018:74-90). I ett socialt stratifierat samhälle skulle detta traumamönster kunna antyda 

att offren utgjorde en särskild stigmatiserad grupp, till exempel slavar men slaveri är dock sällsynt 

bland mobila jägare-samlare (Fitzhugh 2003:1-10). En alternativ aspekt kan vara att dessa trauman var 

ett resultat av våld mellan grupper, eller individer i gruppen. Det kan även tänkas att dessa traumatiska 

mönster utförts som en religiös ritual. Det könsrelaterade traumatiska våldet kan också associeras med 

hur individerna av olika kön och ålder kan ha spelat olika roller i en ritual eller stridssituation (Roscoe 

2009:69-116) 

    Det kvinnliga kraniet med flera skador kan tolkas som att de tillhörde en riskgrupp som är särskilt 

utsatt för våldsamma handlingar. Tecken på våld behöver dock inte ha negativa konsekvenser eftersom 

skadan och sjukdomar som orsakats av huvudtrauma kan tolkas som ett förändrat tillstånd och en gåva 

som ger en speciell förmåga att samtala med andliga väsende (Kaplan 2006:1-14). Deponering av 

människliga individer i kanaljorden visar på ett systematisk, könsrelaterat, och icke dödligt våld och 

en uppoffring av individerna på den mesolitiske grundvattensjön. Dessa individer 

var troligen valda och uppoffringsritualen kan ha varit kopplat till en viss social 

status.  

De kontextuella omständigheterna vid Kanaljorden indikerar att den våldsamma 

hanteringen av individerna var strukturerade och medvetet arrangerade. 

Händelserna verkar inte vara slumpmässiga, utan snarare bestå utav en rad 

medvetna val. Minst två kranierna var monterade på trästavar som kan ha varit 

en akt av religiösas ritualer, eller ett våldbejakande beteende. Figur 5, visar att 

två av de återfunna kranierna har varit monterade på trästavar. Foto: Fredrik 

Hallgren   

Figur 5. 

 

6.3 Strandvägen söder om Motala strömmen, 
Det största utgrävningsområdet i Motala har varit på Strandvägen. De första spåren av bosättning 

visade sig vara från 7000 f.Kr. och låg i ett område av initialsteg av bildning av Motala strömmen. 

Höjdpunkten för bosättningen varit mellan 6000–4500 f.Kr. med en topp om 800 år mellan 5800–5000 

f.Kr. Sedan började den gradvis avvecklas (Gummesson &Molin 2016:Paper II i Gummesson 

Avhandling). Platsen började utnyttjas som mesolitisk boplats i en säsongsbunden mobilitet och enligt 

en ekonomisk modell av små sommarboplatser och större samlingsplatser på vintern. Sex hyddplatser 

och ett gravfält med 19 gravar identifierades. Vid hyddområdet fanns spår av eldhärden och även golv. 

En hel del av färdiga och icke-färdigtillverkade verktyg av ben, horn och även slaggprodukter och 

avfall dränktes i vatten och deponerades i marken. Deponering resulterade i ett kulturlager av 

stratigrafiskt lager (Gummesson 2018 avhandling) 
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    Fisket i Strömmen är delvis säsongsbundet och förekomsten av lax är under vissa perioder mycket 

rik. Torkning och/eller rökning av fisk och kött från andra djur under vissa perioder förekom. Även 

fynd av knivar i skiffer påträffades i området. Möjligen användes samma typ av knivar för större fisk 

och kanske även för landdjur (Carlsson 2004:5-37; Gummesson, et al. 2017:11-25). 

   C14-dateringar tyder på varierande användning av området under olika delar av mesolitikum.  

Olika benverktyg förvarades under vatten för framtida bruk och större avfallsprodukter deponerades i 

vattnet längs strandlinjer intill bosättningsplatsen.  Strandvägen och Kanaljorden ligger på motsatta 

sidor av Motalaströmmen och trots gemensam kronologi, båda från 7000–5000 f.Kr. avslöjar 

begravningsplatser och begravningsritualer stora skillnader i behandling av de döda mellan de två 

platserna. På Strandvägen hittades mänskliga ben mest antingen utspridda längs flodbädden eller 

begravda i gravar. Medan det i Kanaljordensfynd i våtmarken hittades de makabra hanteringarna av 

humana kraniet och borttagning av humant käkben (Gummesson et al. 2017:11-25).                                                                                                                                                           

Dessutom var användningen av eldstad, hyddor och en tillsynes mer mångsidig slagteknik mer vanlig 

på Strandvägen (Gummesson &Molin 2016; Gummesson &Molin 2013:145-160) Detta faktum 

beskriver två skilda sociokulturella organisationer med åtskilda samhällsroller. Frågan är om de två 

folkgrupperna vid Motala strömmen härstammar från olika geografiska och etniska ursprung. 

 

7. Oleni´ostrov/Oleneostrovski, en mesolitisk loka i Norra Ryssland 

 

Mesolitiska Oleni´ostrov var ett jägar-samlarsamhälle med imponerad mesolitiska gravsättningar. Den 

låg på ön Oleni´ostrov i nordost av sjön Onega i Karelia regionen i norra Ryssland (Jacobs 1995:359-

403; 1992:38-48), Figur 5 visar Oleni´ostrov stenåldersplatsen. Bilden är hämtad från O´Shea& 

Zvelebil  &Zvelebil, 1984. Många av gravarna är intakta och humana skeletten är välbevarade. 

Gravarna är mångfasetterade och innehåller varierade typer av gravgåvor.                  

Arkeologisk undersökningarna utfördes mellan 1936–1938 under leding av Gurina N (Gurina N 1956; 

Jacobs 1995:359-403). Hundrasjuttiosju mänskliga gravar och gravartefakter undersöktes inom ett 

område av 2,5 km i längd och 0,7 km i bredd (Gurina, N. 1956; 1973). Grävningarna som genomfördes 

på 1950-talet återhämtade 170 gravar och det totala antalet gravar på platsen har uppskattats till mer 

än 400st.  (Jacobs1995:359-399; Gurina, N. 1956; 1973). Kol 14 dateringar av mänskligt fyndmaterial 

visade att Oleni’ostrov gravfält varit i bruk från 7700 till 7300 f.Kr. (Price & Jacobs 1990:849-853). 

Figur 5 
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    Det geografiska landskapet präglades av ett område med uttalad säsongvariation och oförutsägbar 

variation i matresurser, ett resultat av regionens grundliga och enkla matnätverk (O´Shea& Zvelebil  

1984:1-40). Området var täckt av boreal skog, floder och insjö som hade frusit under kalla 

vintersäsonger. Marken präglades av postglaciala som hade varit täckt av tät boreal skog, flera floder 

och insjöar rikt med sjöfiskarter. Oleni´ostrov låg på ett område med kalla och långa vinterperioder 

med mycket snö och frusna sjöar och vattenresurser. Marken präglades av glaciala zonen. Efter att de 

skandinaviska ismassorna drogs tillbaka blev området bebodd av jägar-samlarfolk som delade ben och 

stenredskap med sina grannar, det vill säga med mesolitiska grupper i Finland och Kunda kulturen i 

Estland (O´Shea& Zvelebil  1984:1-40; Jacobs 1992:33-48).   

    Oleni´ostrov arkeologiska fynd har gått under två olika faser av tolkningar motiverad av dagens 

styrande teorier. Storlek på gravfält samt de mänskliga begravningsmönster och de omfattande 

gravgåvorna under Staliniska perioden ansågs ha utgjort ett stratifierat samhälle och daterades till 

neolitikum (Jacobs 1995:359-399; Gurina 1956). Andra tolkningsfasen med samma arkeologiska fynd 

visade på en utpräglad rikedom och social komplexitet som en gång rådde bland dessa boreala jägar-

samlare. Dessa har tolkats med moderna sociokulturella i regionen som Mesolitisk bosättning och 

gravfält (Jacobs 1995:359-399). De tolknings analyser av arkeologiska fynder från Oleni´ostrov 

grundar sig i synen att behandling av de döda gjorts med varierande gravgåvor som skildrar individens 

sociala rank. Det sista inslaget i Oleni´ostrov arkeologiska insats bidrog till platsens potential på en 

mer konceptuell nivån (Jacobs 1992:33-48; 1995:359-399, Gurina 1973).  

 

7.1 Oleni´ostrov mesolitiskt fält 

Oleni´ostrov gravfälten har varit föremål för flera omfattande studier som visat på olika typer och 

egenheter av grav fynd och gravgåvor samt unika förhistoriska konstföremål. 

(Figur 6, 7), gjorda av ben och hjorthorn av de mesolitiska individerna, Figur 6 och Figur 7, (Laushkin 

1962. Popova 2001:127-136). 

 

                                                                 Figur                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 och 7 representera konstföremål som gravgods 

från Oleni´ostrov gravfält. Teckningen utfördes av 

Gurina. Figurer är hämtad från hennes bok (Gurina 1956). Föremålen är gjorda från älghorn eller 

ben.  

 

Vid en noggrannare observation kan urskönjas en mänsklig gestalt i figur 6 som istället för normala 

mänskliga fötter har djur hövar, troligen älghovar. Många andra liknande antropomorfa figurer har 

hittats, exempelvis en orms slingrande kropp som ansluter sig med ett älghuvud, och många andra 

liknande konstföremål.  
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Gravarnas riktning är nästan homogena inom gravfältet. Enligt Gurina (1956) var 118 av de mänskliga 

gravarnas skelett placerade på ryggen, 11 lades på sidan och fem av skeletten på hockerställe. Det mest 

intressanta av alla begravningsställen var fyra individer, två män och två kvinnor vars gravar var 

vertikala gravar av fyra individer med en speciell sättning och rik på gåvor visades ha ”ansikte-

motsolen” (Jacobs 1992:38-48; 1995:359-403).  Gravfält visade det var rikt på artefakter och rödockra 

spritt på olika delar av skeletten. Jakt och fiskeverktyg, vapen och smycken (tallrikar och hängen) av 

organiskt ämne, såsom älg, rådjur, varg, björn, och bäverben och hjorthorn visas bredvid stora skiffer 

och kvarts och flinta återfanns som gravartefakter. De mest intressanta objekt var utsökta förhistoriska 

konstföremål av ben och hjorthorn, som kan ha symboliserat den andliga världen av de gamla fiskare-

jägare- och samlare i Oleni´ostrov mesolitiska gravar i sjön Onega, Figur 6, 7. Nyligen hittades två 

nya tidigare oupptäckta motiv på en ormskulptur av ben, Figur 6 (Popova 2001:127-136) i en av 

gravarna med människoliknande ansikte på ormens huvud. Under rätt vinkel och med positiv ljus var 

det tydligt urskiljbart, Figur 6 hämtad från Gurina 1956 (Popova 2001:127-136).  

Oleni´ostrov gravfältet är inte i association med Oleni’ostrov bosättningsområdet. (Pankrushev. 1978). 

I Oleni´ostrov bosättningsfält är 388 kvadratmeter arkeologisk utgrävd mellan 1938–1957. Under 

utgrävningarna har nästan 700 olika kategorier av skiffer, flint och kvarts redskap grävts upp. Fynden 

omfattade osorterade fragment av 7000 djurben av fisk, däggdjur som älg, bäver, rådjur, varg, björn, 

och hund, och fågel har registrerat.  Mellan fynden hittas inga bevis för keramik som kan tolkas att det 

antingen var ett förmodat ritualförbud mot införande av keramik eller att ingen keramik hittades vid 

utgrävningar (Oshea 1984:1-40; Jacob 1995:359-403). 

    Bosättningsområdet ligger 80–100 meter ifrån gravfältet. Avståndet mellan dessa två områden i ett 

kontextuellt och rumsligt sammanhang har diskuterats. Avståndet idag kan anses vara mycket nära 

men på den tiden kan avståndet ha uppfattats som mycket längre (Pankrushev 1978. Jacobs 1995:359-

403).  

 

7.2 Rekonstruktion av den sociala organisationen av Oleni’ostrov 

Oleneostrovski fyndkomplex analyserades med hjälp av en "dimensionell"-strategi. Denna strategi är 

beskriven hos pionjärerna, Brown (1971:92-112) och Saxe (1970:39-57) och Binford (1962:217-225). 

I huvudsak baseras detta förfarande på att identifiera varje distinkt kategori av differentiering som 

uttrycks i gravgåvor och gravritualer och postmortal kroppensposition. Dessa dimensioner av 

gravartefaktsbehandling är sedan relaterade tillbaka till kategorier av social differentiering som fanns 

i det levande samhället. 

   Med kategoriseringsanalys av gravfynden hos män- och kvinnogravar har O´Shea& Zvelebil 1984:1-

40, utvecklat en klustergruppering av gravfynd som bara innehöll fem typer av artefakter; björntass, 

älg och bäverframtand, skifferkniv och benmaterial ingick i gruppering. Gruppering av artefakter 

resulterades i 8 samhällskluster från fattig till rik. Klustergrupperingen kunde urskilja tre olika 

socialkategorier hos Oleni´ostrov stenålders grupper: fattigt, medelklass, och rik.  

    Köns och åldersbestämning av bevarade mänskliga kranier, ben och tänder, tillsammans med 

osteologiska undersökningar visade på att populationen bestod av 54% män, 40% kvinnor och resten 

barn (Jacobs 1995:359-403) 

    Gurina (Gurina 1956) presenterar tre grundläggande typer av social differentiering hos Oleni´ostrov 

mesolitiska gruppen: (1) distinkta manliga och kvinnliga verksamhetsområden; (2) shamaner; och (3) 

möjligen totemismgrupp där individen identifiera sig med en symbol eller rådjur (O´Shea& Zvelebil 

1984:1-40). De arkeologiska fyndarna, gravritualerna och gravgåvorna är omfattande och varierande 

och pekar därmed på ett komplicerat och mångfasetterad samhällsstruktur.  

    De fyra vertikala och speciellt rika gravarna tolkades som personer, både kvinnor och män i olika 

åldrar med en speciell funktion inom samhället. Det är intressant att notera att denna sociala status var 

öppen för individer av båda kön. Det finns ingen skillnad i representationen av ålder eller 

könskategorier i någon av klustergrupperna. Detta styrker det argument att dessa verkligen återspeglar 

en horisontell typ av social åtskillnad.  
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     Oleni´ostrov socioekonomiska förmåga var relaterad till individens rikedom i form av gravgåvor 

såsom djurtänder, horn och redskap. Det verkar som att förmågan att skaffa och upprätthålla rikedom 

bland män var kopplad till dennes fysiska aktiviteter och när individens kraft och fysiska förmåga 

minskade kunde denne ändå skaffa och upprätthålla en mindre förmögenhet. Ett sådant system var 

troligtvis kopplat till själva upphandlingen av matkvantiteter och förmågan att ge bort mat vilket 

kanske indikerar individens förmåga att skaffa mat i tillräckliga mängder för att tillåta att ”ge bort” 

mat till andra individer i samhället i utbyte med andra varor. Ett liknande system observerats bland 

andra samtida folkgrupper i Sibirien där prestigevaror fungerade som en reservresurs för ägaren och 

hans släktingar. Vid behov byttes dessa varor ut mot livsmedel eller andra nödvändigheter i det 

socioekonomiska systemet för dessa sibiriska människor (Jacobs 1995:359-403, Popova 2001:127-

136).  

    Det distinkta mönstret som observerats bland kvinnor i Oleni´ostrov mesolitiska gruppen tyder 

troligen på att män, snarare än kvinnor, var direkt knutna till det socioekonomiska systemet eftersom 

kvinnor uppvisade betydligt mindre åldersberoende förändring i gravgåvorna i form av klustergrupper 

(O´Shea& Zvelebil 1984:1-40; Gurina 1956). Detta kan indikera att kvinnlig rikedom erhölls genom 

banden till män eller också på ett självständigt sätt.  

   Det återstår en social dimension till som markerar ett relativt begränsat antal personer som hade 

särskilda statuspositioner inom Oleneostrovski samhället.  Denna sociala kategori inom gruppen tydde 

på en särskild dimension som ingick i en serie av fyra individer, två män och två kvinnor. De begravdes 

i en stående ställning i en vertikal grav som verkade ha en utmärkt individsrikedom i form av 

gravgåvor. Tre av de fyra individer försatts med högsta rikedomsnivå Dessa individer tolkades som 

shamaner (Jacobs 1995:359-403; Gurina 1956; O´Shea& Zvelebil  1984:1-40)  

    Om man utgår från gravgåvorna och gravsättningar har forskarna (O´Shea& Zvelebil  1984:1-40; 

Jacobs 1995:350-403) identifierat andra socialkategorier, bland annat de som deras huvudroll varit jakt 

inom jägarkategorien och som enbart bestod av mansgravar.  

   En uppsättning av nio gravar, två i södra klustret och sju i den nordliga gruppen uppvisades ha en 

andra speciell dimension. Dessa personer begravdes med snidade porträtt figurer. Denna sociala status 

skulle kunna innehas av vuxna av vardera kön och var vanligast bland äldre individer. De framlagda 

gravfynden kan ha tytt på att dessa personer hade ett visst ämbete eller ställning relaterat till centrala 

ritualidentitet med en eventuellt ärftlig komponent till den sociala positionen. Denna population kunde 

ha, enligt åldersanalyser, en livslängd av 30 årsålder (O´Shea& Zvelebil  1984:1-40.) 

    Sammanfattningsvis så är dessa socioekonomiska fenomen tillsammans med ritualer ett argument 

för ett komplext samhälle med intern differentiering och som är mycket mer komplicerad än vad man 

trott hittills av stenålderssamhällen. 

 

8. Zvejnieki, Mesolitisk lokal i Norra Lettland 
Den arkeologiska komplexen Zvejnieki består av en begravningsplats som användes under en period 

av nästan fem tusen år (cirka 7500 – 2600 f.Kr.) och två bosättning platser delvis samtida med 

gravfältet. Platsen ligger på en grusås av glaciärursprung, som var en ö nära stranden av paleolitisk 

sjö, Burtniek sjön, i norra Lettland (Zagorskis 1987, Zagorskis & Zagorska 1989:414-423, Zagorska 

1992:97-117).  

    Under förhistorisk tid, senglaciala och tidig postglaciala, var sjön Burtniek mycket större än idag. 
Med sin slingrande strandlinje, många grunda vikar, halvöar och floddeltan, gav den ett intressant 

område för stenålders bosättning (Ozola et.al.2010:164-179). Gravfältet placerades på den högsta 

delen av grusåsen närmare till strandlinje av sjön Burtniek, medan bosättningen låg på den norra 

sluttningen (Zvejnieki II) och i sydöstra änden var Zvejnieki I, i denna landsform, nära stranden, se 

Figur 8 (Larsson & Nilsson Stutz et al. 2017:56-93).  

På 1960-talet genomförde Francis Zagorskis en storskalig utgrävning av Zvejnieki som började med 

den ouppmärksamma upptäckten av ockra-färgade människoben under grusutvinning på platsen. 

Gravfältet grävdes ut från 1964 till 1971, med mindre avbrott. Den neolitiska bosättningen (Zvejnieki 
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I) grävdes ut från 1964 till 1966 och under 1970-talet genomfördes utgrävningen i den mesolitiska 

(Zvejnieki II) bosättningen, Figur 8, (Zagorska 1992:97-117. Zagorska 1997:42-46). De utomordentlig 

rika materialen har sedan dess undersökts av ett brett spektrum av specialister från Lettland och andra 

länder, och Radiocarbon dateringarna har utförts för att försäkra kronologin av området (Larsson & 

Zagorska 2006:91-113).   

 

8.1 Den mesolitiska bosättningen, Zvejnieki II  

Zvejnieki II bosättningsplatsen ligger vid den norra slutningen av sjön Burtniek. 

Utgrävningen under 1970 omfattade 665 m2, vilket gav nästan 1500 fynd av flints och cirka 1000 

ben artefakter. Flintartefakter karakteriserades 

mellanmesolitisk Kunda kultur, som är välkänd från 

ostbaltiska område (Zagorskis & Zagorska 1989:414-

423). Dominerande benredskap var "Fisk-spjut" av 

Kunda typ, slipade flinteggade benspetsar, och koniska 

pilspetsar, tillsammans med hängsmycke av djurtand 

främst älg, flintskrapor och flintspetsar karakteristik för 

den mellanmesolitiska Kunda kulturen som varit välkänd 

i östra Östersjön. De övre kulturlager av 

bosättningsområdet producerade också ben artefakter 

karakteristisk för senmesolitikum, bland annat 

symmetriskt flertaggiga spjutspetsar. De äldsta 

artefakterna daterades till 9123 – 8479 f.Kr. (Eriksson, 

et.al. 2003:1-25). Utgrävningarna vid bosättnings-platsen 

möjliggjorde rekonstruktion av mesolitisk miljö. Den 

mesolitiska miljön i regionen präglades av ett 

kontinentalt klimat under Litoriaperioden med tätskog 

och älg och bäver var dominerande                                                                                                               

däggdjur (Zagorska 2009:255-260) 
 

 

 

Figur 8. Lägesposition av Zvejnieki arkeologisk komplex                          
 i relation med Burtnieksjön. Larsson &Nilsson Stutz 2017   

 

8.2 Utgrävningar i Zvejnieki II mesolitiska gravfält 

Gravfältet i Zvejnieki sträckte sig i tid från mellanmesolitikum ända till senneolitikum (Larsson & 

Nilsson Stutz et.al. 2017:56-93). Gravfältet bestod av 317 begravningar, mestadels enstaka gravar men 

också några dubbel- och fler-gravar, nästan lika många manliga som kvinnliga vuxna var begravda, 

dock hittades ett antal vuxna begravningar av obestämt kön. Ungefär en tredjedel av de begravda var 

barn. Jakt och fiskeutrustning-harpuner, pilspetsar och fiskkrokar hittades men i en liten mängd i 

manliga och kvinnliga gravar, medan den rikaste utbud av gravartefakter bestod av kroppsdelar av djur 

och tandhängsmycken, de förekom i både vuxna och barn gravar.  (Zagorska 1992:97-117; 1997:42-

46) 

    De mellanmesolitiska gravarna dominerades med gåvor som hängsmycken av vildsvinstand, och 

ben från älg, kronhjort, uroxen och fågelben. Dessutom användning av rödockra förekom generös i 

gravarna och smyckade olika delar av mänsklig skeletten (Zagorskis & Zagorska 1989:414-423). 

Bosättningsperioden som angavs av bosättningsfynd i jämförelse med perioden av nyttjande av 

gravfältet, inte de helt överlappade varandra. Detta kan delvis förklaras av att en del av gravartefakter 

inte blev utgrävda, eller gravgåvorna hade redan förstörts i samband med grusutvinning, eller 

exploatering av området (Larsson & Nilsson Stutz et.al. 2017:56-93; Zagorska 1992:97-117; 1997:42-

46). 
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   Således den tidiga fasen av bosättning på mesolitiska preboreal Zvejnieki II inte varit kronologisk 

korrelerad till gravfälten. Dessutom boreal-bosättningar med rika bosättnings artefakter var tillika 

dåligt representerad i gravfältet. Dessa gravar var antingen oorganiserad eller försedda med 

tandhängsmycken och/eller ornamenterad artefakt. Senmesolitiska och tidigtneolitiska bosättningarna 

däremot välrepresenterades när det gäller gravartefakter: både bosättningar och gravgåvor innehåller 

benpilar och spjutspetsar (Larsson & Nilsson Stutz et.al. 2017:56-93; Zagorska 1992:97-117; 1997:42-

46; 2009:225-260). 

 

8.3 Sociala former vid Zvejnieki II  

Sjön Burtniek, i sin forna form var ett viktigt område för bosättning under mesolitikum, vilket erbjöd 

mycket lämpliga förutsättningar för jakt och fiske. Sjön i sin forna form la inåt landet, några 50 km 

utanför kusten. Vattennivån i sjön varierade säsongsmässigt så att ön kunde ha varit en halvö med 

fruset vatten under kalla och långa vinterperioden (Zagorskis & Zagorska 1989:414-423; 1997:42-46). 

Eftersom de 300 gravarna på gravfältet kunde ha troligen nått till högst tre eller fyra begravningar per 

generation, dras slutsatsen att inte alla medlemmar i gruppen var begravda, eller åtminstone inte på 

Zvejnieki. Därav frågan om representativitet, men ändå arkeologerna var kapabla att använda gravfälts 

artefakter för att dra slutsatser om hela befolkningen (Zagorskis & Zagorska 1989:414-423; Zagorska 

1997:42-46; Larsson & Nilsson Stutz et.al. 2017:56-93). Analys av ålder och kön visades 

representativitet i gravfältet enlig åldersbestämningsanalysen samt begravningen var oberoende av kön 

och ålder. Dessutom de varierande form och antal av gravgåvorna bekräftade att inte fanns en strikt 

gräns mellan socialkategorier eller en speciell behandling för en särskild roll/status inom gruppen 

(Zagorska 1992:97-117; 1997:42-46; 2009:255-260). Totalt sett verkade inte begravningarna vara 

orättvisa mot någon särskild social kategori (Larsson & Nilsson Stutz et.al. 2017:56-93). Zvejniekis 

stenåldersgruppen hade troligen stannat på samma område med sin jakt och fiske-kulturen under en 

lång tidsperiod tills ankomst av yx-kulturen. Detta kunde bevisas vid Zvejnieki komplexen för de stora 

antal gravarna samt med tanke på att ganska många förstördes i samband med grusutvinning, men 

också av de massiva kulturella lagren med omfattande antal strukturer, artefakter och 

faunanslämningar (Zagorskis & Zagorskis 1989:414-423;Zagorska 1992:97-117; 1997:42-46, 

2009:255-260, 1987). 

 

9.    Analysmetoder 
Arkeologi är en historievetenskap där kontexten spelar avgörande roll för tolkningar. Individ och 

gruppers agerande sätts i centrum, i kontexten och i samhällssammanhang. Det analyseras genom de 

synliga och dolda strukturer (”regler”) som ger mening må de vara medvetna eller omedvetna för 

dåtidens människor. 

    Jag vill börja med att ta upp några källkritiska aspekter och forskningsproblem. Inga källor är 

kompletta och jag har inte kunnat hitta en samlad kunskap som visar de olika mesolitiska 

samhällsorganisationerna eller de sociokulturella strukturerna. Detta gäller alla de fyra valda platserna 

på vardera sidan av östersjön. Dessutom finns det olika tolkning över en och samma boplats som beror 

på forskarens uppfattning. Dateringar är någorlunda olika beroende på källor vilket gör det väldigt 

svårt att veta vad som är korrekt. Allt detta har gjort att det har tagit lång tid och varit en någorlunda 

mödosam insats att samla in och sammanställa all information.    De olika kunskapsluckorna av 

arkeologiskt fynd och bearbetningar av fynden i Sverige beror även på att det har varit lågt eller högt 

exploateringstryck och finansieringsförmåga samt konkurrens och till slut otillräcklig tid.  Där det 

byggs grävs det, och det är där arkeologerna har möjlighet att påträffa fynd. Sen är det inte alls säkert 

att man under en annan utgrävning på samma plats träffar på några mesolitiska lämningar. En del 

mesolitiskt material kan ha gått förlorad genom utplåning, jordbruk eller som suvenir. Beroende på 

vald undersökningstekniken kan olika fynd göras. Vissa artefakter kan gå förlorade i 

undersökningsområden medan att i andra områden finner man en högre andel av fynd.   
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    Ett sätt att pröva olika teorier om levnads- och sociokulturella förhållanden under mesolitikum kan 

vara genom komparativa kontextuella analyser d.v.s. förståelse genom jämförelse mellan likheter och 

olikheter av två företeelser. Kontextuell komparativ analysmetod inom den kvalitativa metoden är ett 

grundläggande arbetssätt inom både arkeologi och historieforskning. Historien kan över huvud taget 

inte skrivas utan att man gör jämförelse mellan olika förhållanden och olika perioder (Dahlgren & 

Floren 1996:150-198). Inom historieforskning är analys av landskap och sociokulturella strukturer en 

kvalitativ forskning som kan utföras där forskaren jämför olika mesolitiska gruppföreteelser och 

gruppförhållanden och som förhoppningsvis leder till goda resultat och tolkningar. 

   En annan analysmetod inom historieforskning är relationell analys mellan fyra oberoende 

källmaterial. Relationella analyser inom kvalitativ metod används ideligen inom antropologiska och 

historieforskningssammanhang vid studier av sociala och strukturella frågeställningar, d.v.s. ett 

kontextuellt forskningssätt (Dahlgren & Floren 1996:220-250). 

   Genom litteraturstudie och relevant kunskapshämtning från olika källor har jag försökt att få fram 

en bild av de mesolitiska samhällsorganisationerna och de sociokulturella situationerna som funnits 

hos de fyra valda arkeologiska platserna på vardera sidan av Östersjön. Det må ändå att trots ett 

intensivt sökande får jag en varierad beskrivning av mesolitiska samhällen.  

   Därefter har jag försökt med en komparativt och relationellt ansats att jämföra och analysera de olika 

ingående företeelserna vid de fyra valda stenålders komplexen på ömse sidor av Östersjön. Den 

komparativa och relationella analyser som gjorts är en strävan efter att kunna synliggöra och ger en 

klar bild av likheterna och olikheterna som fanns hos dessa fyra samtida mesolitiska platser. Särskilt 

med hänsyn till det faktum att platserna är belägen på två vandringsvägar som befolkade Skandinavian. 

Jag har försökt att se om det finns ett gemensamt drag i deras sociala strukturer och ritualer samt 

funderat över gemensamma drag och kulturer. 

   Vidare försöker jag beskriva effekten av rådande landskapsförhållandena och närmiljön på de 

sociokulturella aspekterna hos dessa fyra studiens lokaler.  

 

10. Resultat och Diskussion 
Hur kan Oleni´ostrov, Zvejnieki mesolitiska komplexen på baltiska sidan av Östersjön jämföras med 

Skateholm och Motalas stenålderslokaler på den svenska sidan? Har det funnits liknande syn på döden 

eller skilde de sig åt? Jag personligen har inte närvarat vid arkeologiska utgrävningarna i de fyra 

ställena och kunnat studerat i detalj och jämförelsen är därför tentativ. Kunskapen om dessa fyra ställen 

är hämtad från en bredd litteraturstudie och sammanfattades för anpassning till min uppsats. Ändock 

framstår alla dessa stenålders komplex som unika. Oleni´ostrov och Zvejnieki med för närvarande 

registrerade 300–400 gravar är betydligt större än de andra. Det större antalet individer innebar en ännu 

större variation i gravritualer och variation av artefakter som medföljde den döde i graven.  

10.1 De mesolitiska lokalerna och dess levande invånarna  

Gravarkeologin har förändrats i takt med postprocessuella synsätt och kopplats stark till Binfords 

(1962:217-225; 1971:92-112) processuella synsätt. Synen på gravläggningar har relaterats direkt till 

samhällsorganisation, det vill säga den avlidnes sociala identitet (social persona) är återberättad av den 

avlidnes gravgåvor och gravsättning. Saxe (1970:39-57) utvecklade åtta olika hypoteser kring hur 

hantering av den döde kan variera i förhållande till den dödes social persona samt hur social persona i 

sin tur kan variera i förhållande till den sociala organisationen. I hypoteserna formulerade Saxe (1970) 

nya teorier kring kopplingen mellan orienteringen inom gravfältet och kollektiva lagar och territoriella 

funktioner. Binfords-Saxes metodologiska program kring gravarkeologin mötte stor debatt och flera 

nya metoder kompletterade deras hypoteser (Nilsson Stutz 2003:162-202). Brown påstod att problemet 

inte är principen utan problemet ligger i förfarandet. Gravgåvorna är tillräckliga medel för 

manifesteringsprocess från ritual till funktion och från gravgåvor till socialorganisation. Den 

processuella analysmetoden behöver förknippas med postprocessuell arkeologiskt synsätt 

(Brown1995:3-26;1971:92-112). 
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   Platserna var alltså inte bara viktiga för att de var bra boplatser eller bra jaktmarker utan de hade 

även fått en viktig mytologisk betydelse. (Larsson 2002a; b; presentation). Det är inte bara när det 

gäller den materiella kulturen utan stora förändringar skedde även när det gäller ritualer och 

föreställningsvärld. Den förändrade ekonomiska strategin under tiden ledde till förändringar inom 

social struktur, bosättningsmönster och landskapsutnyttjande. Många av de första platserna som 

koloniserades har varit viktiga för människor under lång tid, ibland har man kommit tillbaka dit under 

tusentals år.  

    Man bör vara medvetna om att ockupation av de mesolitiska platserna på vardera sidan av Östersjön 

varit under en längre period av flera årtusenden, under vilken gravritualerna och 

samhällsorganisationerna hos bosättningarna kunnat ha förändrats avsevärt i linje med den förändrade 

synen på invånarna. Men under den största delen av perioden har ett förhållande mellan de döda och 

de levande varit etablerad och som förde de levande i nära samband med förfädernas kvarlevor. 

Kvarlevor av det gamla vardagliga livet var begravt tillsammans med invånarna själv. En likhet som 

jag kan skönja är att den grundläggande uppfattningen av val av gravplatser i relation till 

bosättningarna är ett gemensamt drag hos studiens valda mesolitiska platser på vardera sida av 

östersjön.  

   Benmaterial var i regel bevarades bättre på land än i vatten. Sammansättning av jord, till exempel 

kalkhalten och PH neutralt-värde är signifikant gynnsammare för benmaterial. Vattenmiljöer har större 

destruktionsförmåga, förutom då vatten är syrefattig. En syrefattig miljö har en bättre 

förvaringsförmåga. Gravfyllning med äldre material som syns med annorlunda färg på lagret har 

förslagit vara en ritual som kan betyda en kontakt mellan den dåvarande gruppen och deras förflutna. 

Dessutom hade dessa gravar i regel en avsevärd mängd eller variation av gravgåvor (Larsson 1993:31-

62). Gravfyllning med äldre material hittades hos gravar i Oleni´ostrov, Zvejnieki, Skateholm I och II. 

Motala mesolitiska bosättningar i Kanaljorden var undantaget från detta och skiljde sig således i denna 

aspekt med de andra bosättningarna.  

   Nilsson Stutz (2003:162-202), berör kroppens roll i skapandet av minne och skriver att fynd i 

gravfyllningen av vardagliga föremål och obearbetade stenar har visat sig vara möjliga att knyta till 

gravläggningsritualen. Att skilja på material från skelettnivå och gravfyllning är således att underskatta 

gravläggningens komplexitet. De olikheter som förkommer i andel och gravgåvornas typer och 

mängder tycks visa på hur individuella gravritualerna varit, och vilka roller och status den begravde 

individen hade haft i gruppen.  En intressant rumslig aspekt är gravarnas orientering och individens 

placering i graven såsom sittande, liggande på rygg eller på sidan, samt även huvudens orientering och 

läge är av intresse. Själva gravorienteringen var mestadels i öst-västlig eller nord-sydlig riktning. Ur 

ett handlinsperspektiv gällande gravritualen är själva grävandet av gropen och dess orientering är 

centralt. 

    Att diskutera gravarna på Skateholmen, Strandvägen i Motala, Oleni´ostrov samt Zvejnieki, i ett 

gemensamt sammanhang trots skillnad i tid och rum har visat sig intressant med tanke på de likheter 

dessa har uppvisat vid min studie. Likheterna är viktiga att understryka eftersom de antyder på ett 

gemensamt drag inom sociala strukturen även om platserna utspelar sig under olika tid och rum. Det 

finns dock alltid en möjlighet att vissa mönster liknar varandra men för den skull behöver de inte dela 

samma meningsinnehåll. På alla studiens platser finner vi gravar som överlappar andra och 

postdepositionella manipulationer av döda kroppar i olika stadier av upplösning samt dubbelgravar. 

Förutom Kanaljordens mesolitiska gravar så har de andra platserna; Strandvägen, Skateholmen, 

Oleni’ostrov, Zvejnieki, uppvisat en bred av variation i gravskick utan tydligt urskiljbara horisontella 

sociala kategorier baserat på kroppslighet eller status.  Den mest gemensamma funktionella likheten 

mellan studieplatserna att alla har gravgåvor.  

   En annan konceptuell likhet mellan gravritualerna vid studieplatserna är att gravmaterialen antyder 

på att den döda kroppen inte nödvändigviss måste ha varit en frånstötande individ utan kan ha haft 

olika betydelse inom det levande samhället. Detta anser jag även kan gälla för den makabra hanteringen 

av individerna hos den mesolitiske kanaljordsgruppen.   
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   Svepning kan identifieras på två sätt. Antingen genom kraftig sammandragning som komprimerat 

vissa delar av kroppen eller genom att det organiska materialet (fjäll, pläd, textil, läder, rep, band) 

bildar en luftspalt som påverkar sedimentets tryck i anläggningen och tillåter förflyttning av benen. På 

så sätt kan även en lös svepning eller täckning av kroppen identifieras vid god bevaring. Individens 

kroppsställning påverkar förändringar tillföljd av svepning och metoden för identifiering skiljer sig 

därför hos människa, mellan huvudtyperna; utsträckt ryggläge, sidliggande, sittande i graven samt 

hockersittställningar. Dessa olika kroppsställningar och svepningar har varit gemensamma hos de 

gravlagda vid mesolitiska Skateholm, Zvejnieki, Oleni´ostrov, men inte för Kanaljorden och 

Strandvägen i Motala som saknade en särskild stratigrafisk struktur.  

   Man kan ställa sig frågan varför vissa kroppar överhuvudtaget sveptes vid begravning. Tiden för 

nedbrytning av kroppen är direkt kopplad till omgivningen och klimatet, i varm och fuktig omgivning 

förruttnar kroppen snabbast. Men även jordtyp och typ av mikroorganismer i området påverkar 

nedbrytningen. Kläder eller annan svepning både förhindrar och påskyndar processen då skyddet gör 

att kroppen sakta svalnar och kroppens bakterier klarar sig längre, samtidigt skyddar svepningen att 

andra insekter och maskar når kroppen. Tiden mellan döden och nedläggning påverkar därför kroppen 

även efter en eventuell begravning eller nedläggning.          

  

10.2 Bevaringsförhållanden 

Tekniken kan antingen fungera som ett redskap som förenklar eller komplicerar vardagens aktiviteter 

(Larsson, 2009:664-670). Olika processer påverkar materialen, inte minst skiftande typer av 

deponeringsmiljöer, både i form av varierande bevaringsförhållanden men även att olika aktiviteter 

förekommit i skilda miljöer. Ben och horn har utgjort värdefullt råmaterial för tillverkningen av flera 

olika typer av föremål under mesolitikum och utgör en betydande del av de ben som bevarats på 

lokalerna fram till idag. Välbevarade fynd möjliggör en mer preciserad analys och ger även tillfällen 

för forskaren att använda sig av andra mer sofistikerad analysmetoder. Därför har den bevarande 

graden en direkt positiv korrelation till analystekniken och ger ett mer noggrannare svar. Det är ett 

effektivt hjälpmedel för forskaren för att bygga upp en uppfattning om mesolitiska samhällen  

 

10.3 Spridning av idéer och seder 

Rödockra observerades i Skateholmen, Oleni´ostrov, och Zvejnieki, men inte i Motala. Gemensamma 

för Skateholm, Olení ostrov, Zvejnieki, med rödockran var att de hade en stor roll i gravritualerna dock 

hur/var den i graven spridits spelade en mindre roll. Däremot var på kroppen man applicerade färgen 

har haft större betydelse eftersom spridning eller smörjning av rödockra skilde sig åt mellan man och 

kvinnor. Det fanns även andra färgämnen under stenåldersperioden men den röda färgensbetydelsen i 

sig hade en stor roll i användandet vid begravningsritualer. Eftersom gravarna är utspridda över en så 

lång tidsperiod på Skateholm, Zvejnieki, och Oleni’ostrov och att de använt rödockra under hela 

perioden kan jag dra slutsatsen att även om det är möjligt att begravningsritualerna förändrades så är 

den spirituella innebörden av den röda färgen den samma med under hela period. Nilsson Stutz 

(2003:kapitel 6-7) har tolkat närvaro av rödockra i gravarna som det handlade om att använda en 

grundritual vid gravläggande, men att det sedan, utifrån personen, utgör en speciell begravning 

(Nilsson Stutz 2004:81-98). Den kulturella ritualen av rödockran på ömse sidor av Östersjön visar att 

ritualen hade vandrat från en plats till ett annat,  från en folkgrupp till en annan och blev gradvis 

accepterad av gruppen som sina egna och överfördes senare från generation till generation. Därmed 

blev den en betydelsefull beståndsdel av den nya kulturen.  

   Hundgravar förkommer under en lång period men enskilt begravda hundar är något som är mer unikt 

för just mesolitikum, och i synnerhet i Skateholmen. Vid några hundbegravningar från Skateholm har 

hundarna försetts med gravgåvor och beströtts med rödockra (Larsson 1981:35-70). I Skateholmen har 

hunden blivit begravd med samma omsorg som människorna. Främst i dubbelgravar med människan, 

dock hundar förekommer även i singelgravar. Det går också att se en nära rumslig relation mellan 

barngravarna och hundgravarna vid Skateholms gravfält (Bäcklund 2005). Skateholmen var enda 
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platsen av de fyra platserna som hunden har haft sin jämlika status med människan i det mesolitiska 

samhället och varit likvärdig med människan.  Denna slutsats kan fås utifrån gravgåvorna och att 

hundgravarna låg på en planerad och systematisk riktning (Bäcklund&Fahlander 2006:255-275).  

    Uppfattningen av att människan står i centrum är dock en ganska modern tankegång som inte gäller 

över hela världen. I Skateholmen hundbegravningar ritualiserades i samma grad som människor och 

tros uppfattades som likvärdiga individer. Hundbegravning hade funnits hos mesolitiska grupper, men 

inte i samma ritualiseringsnivå som Skateholmen. Därför tycker jag att vissa kulturer kan 

implementeras genom migration men inte får samma innebörd hos befolkningsgrupperna. 

 

10.4 Verktyg och tillverkning- och dess likheter och olikheter  

Samtliga av de undersökta materialen vid studiens lokaler utgörs av hantverksavfall som en betydande 

del av lämningarna. Närvaron av hantverksavfall tydligt påvisar tillverkningsgraden där bland annat 

representationen av kronhjorthorn är relaterad till hantverk. Föremålsinventarier av ben och horn 

påverkas av artfördelning på lokaler där produktion av vissa typer av föremål är relaterade till 

råmaterial. Till exempel är representationen av rovdjur på området god, så troligen är den kopplad till 

närvaro av tandpärlor. Tandpärlor producerades av rovdjurständer som fanns hos alla studiens lokaler 

förutom Strandvägen. De undersökta materialen hos studiens platser uppvisar såväl likheter som 

olikheter som relaterar till olika teknologiska val och traditioner. Exempelvis var vid Motala och 

Oleni´ostrov produktionen mest fokuserad på hullingförsedda ben spetsar, primärt tolkade som 

harpuner. Tillverkningen och användandet av dessa spetsar upphörde för ca 5000 f. Kr., vilket 

sammanfaller med ett skifte från bilateralt flinteggade benspetsar till unilateralt flinteggade spetsar. 

Det senare skiftet verkar ske över en större geografisk region eftersom ett liknande mönster tidigare 

uppmärksammats i södra Skandinavien och Ryssland och Baltikum, Figur 9.  

    Inventariet av föremål i Motala uppvisar likheter med äldre lokaler i Baltikum. I Motala finns också 

föremål som anknyter till södra Skandinavien, bland annat ornerade hornföremål som uppvisar likheter 

med motsvarande föremålstyper, både till form och i ornamentiken (Gummesson avhandling). Detta 

teknologiska samband mellan alla fyra studiens platser av bosättningarna är väldigt intressant eftersom 

det knyter an till tillverkningstekniken. Men det väcker en intressant aspekt, utgår från Kanaljordens 

arkeologiska tolkningar där man kan dra slutsatsen att tekniken spridits troligen genom diffusion av 

idéer. Hand- och tillverkningstekniken kan lättare inkorporeras av gruppen och tas in genom inlärning 

hos individen. Men frågan är varför kulturella företeelser inte är lika enkelt att accepteras. Troligen 

kan detta bero på att kulturen är en sammansättning av de spirituella värderingar som följer 

människorsliv under hundratals år och genomsyrar varje små vrå av individens vardagliga liv .  

    Det är inte bara genom föremålsinventarierna som olikheterna blir synliga, utan att skillnaderna i 

tillverkningstekniker återspeglas av olika karakteristiska drag. Användningen av en teknik, till 

exempel huggning av ben eller fördelning av ben tycks föredras istället för sågning, troligen med olika 

typer av eggar då spåren av denna avhuggning varierar i utseende. Gemensamt för alla fyra boplatserna 

var avhuggning av horndelar som varit den dominerande tekniken på samtliga lokalerna. Praktiken att 

skrapa eller hyvla hela ytan på ben- eller hornföremål är också vanligt förekommande på samtliga 

lokaler.   

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Illustration av några exempel på enstaka verktyg ingick i utgrävda materiell kultur från studiens platser. A-

Strandvägen, bilden hämtad från Gummesson 2018, B-Oleni’ostrov, bilden hämtad från Jacobs 1995,C- Zvejnieki, bilden 

hämtad från Larsson & Nilsson Stutz 2017, D- Skateholm, bilden hämtad Larsson 1981   
 

Förekomsten av verktyg kan ha påverkats av tillgången på olika råmaterial. Experimentellt visade det 

sig att flinta både är ett mer effektivt och hållbart råmaterial för skrapning/hyvling av ben än de andra 

materialen som kvarts, skiffer, eller ben. Kvarts är användbart som egg och den förekommer i alla 

boplatserna, däremot är kvarts inte ett effektivt råmaterial för skrapning/hyvling av ben. Utbredning 

av olika råmaterial spelar in eftersom till exempel, kunskapstraditionen för kvarts är mycket kortare 

än för flintan (Knarrström 2001:20-59).  Klyvning och tillformning av benen genom slagteknik har 

praktiserats på samtliga studiens lokaler.  

    En nära koppling mellan ben-och hornhantverk visads vid olika miljöer. Horn är hårdare material 

än ben men det kräver mer teknisk kunnighet. Olika arbetstekniker inom ben- och hornhantverket kan 

ha varit relaterade till förändringar inom hantverkstekniker och/eller förändring i närmiljö av djur och 

växter. Ben- och hornhantverkstekniken bör inte ha krävt en särskilt långvarig inlärningsprocess eller 

en invecklad arbetsuppgift under mesolitikum, därför spred de sig snabbare än andra hantverkstekniker 

såsom tillverkning av konstföremål eller musikinstrument. Oleneostrovski mesolitiska gruppen är den 

enda boplatsen som gropkeramiker har spår av tillverkning av konstföremål och musikinstrument , 

figur 6, 7. Det är värt att nämna att Ajvide stenåldersstammen, på Gotland, i Eksta socken, tillverkade 

A 

B C 

D 
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två-delars-benflöjt som fortfarande imponerar på iakttagaren. (Burenhult 1997:70-180). Men också det 

kan vara så att likvärdigt konstföremål inte har grävts upp hos Skateholm, Motala och Zvejnieki. 

   Tillverkning av konstföremål, Figur 6, 7, skiljer sig från ornament, eller ristning på redskapsföremål 

som är arbetsrelaterad med en förutbestämd form anpassade till dess funktion. Konstföremål däremot 

är ett spirituellt och kreativt format av ett föremål med ett abstrakt budskap. Därför tillverkning av 

konstföremål är en komplicerad process som kräver synergiskt samarbete mellan den spirituella 

föreställningar av och med tillverkarens yttersta färdighet. Således ska hänsyn tas till tillverkningen av 

dekorerade föremål som kan ha krävt inlärda färdigheter och insikt i ristningarnas eventuellt mer 

symboliska värden. Därför kan dessa typer av föremål hade tillverkats med speciella syfte och 

individen som kunde tillverka konstföremål hade haft en särskild roll och status i gruppen. Syftet kunde 

ha haft rituella betydelser eller bara njutning.  

    De experimentella studierna indikerar att effektiviteten av skrapning/hyvling av ben inte påverkades 

av enskilda utövare. Däremot krävdes kunskap i litiskt hantverk för att kunna tillverka de stenredskap 

som troligen användes inom ben- och hornhantverket (Apel 2000:135-154). Kunskapen att kunna 

producera föremål i ben/horn eller i sten var allmänt förekommande inom de mesolitiska grupperna. 

Tillverkningen av ben- och hornföremål, dvs. formning och tillslagning av råämnen och förarbeten 

tycks ha varit organiserat i särskilda områden avskilt från gravplatser eller boplatserna. Slagplatser för 

tillverkning av stenredskap har identifierats i samtliga studiens mesolitiska boplatser. Slagplatsen har 

varit i närheten av strand/kust, råmaterial av ben och horn i form av olika typer av råämnen och även 

förarbeten har deponerats i vattnet längs med stränderna på lokalerna. Förmodligen som ett sätt att 

bevara materialen för framtida utnyttjande  

    Denna rumsliga organisation belyser inte bara aktiviteterna på lokalerna men även andra 

perspektiven som tid, planering och råmaterialhantering. Vissa av råmaterialen, både litiskt i form av 

sten, ben eller horn har däremot förvärvats bortom de av studiens undersökta lokaler och förvärvandet 

bör ses i relation till både regional och lokal organisation (Gummesson et.al.2018:74-90). Deponering 

hos studiens lokaler ger en bild av ett samhälle med kontinuerlig närvaro i ett organiserat landskap. 

Kulturlagren i de fyra undersökta lokalerna har inte endast ackumulerats som en följd av jakt för 

matkonsumtion, utan till andra aktiviteter som hantverk eller kulturella ritualer.  

 

10.5 Människor som kulturvarelse förr och nu 

 Arkeologiska fynd avslöjar benmaterial av fåglar i förhistoriska Norra Eurasiens jägar-samlare 

samhällen eftersom fågelben fanns både i kulturlagret och som gravgåvor.  Detta var gemensamt för 

alla de fyra studiens mesolitiska platser på ömse sidor av Östersjö. Benfynden och deras arkeologiska 

sammanhang kan tolkas som indikation på totemism och shamanism. Vingbenen hade en specifik 

funktion och innebörd som troligen var ansluten till skydd, omvandling eller transport. Den utbredning 

av fågelben som fanns i gravarna kan tyda på att kraften i fågelben var särskilt uppskattat och då 

återmobiliseras i begravningen. Detta faktum tyder också på att ritualen hade spridit sig i Eurasiens 

stora områden antingen genom fusion eller migration. Med andra ord finns det uppenbara likheter i det 

sociala och migrationsmässiga beteendet hos fåglar och människor; båda är bofasta men vandrar under 

vissa omständigheter eller säsonger. Med tanke på dessa kvaliteter skulle det inte vara förvånande om 

människorna på Skateholmen, Motala, Oleni´ostrov och Zvejnieki kände en viss gemenskap med 

varandra. Etnografisk kan man se att Örn har haft stor betydelse hos ursprungsbefolkningen som 

indianer, och beduiner (Tillhagen 1978).  

    Sammanfattningsvis, är vi alla inbäddade i ett rankningssystem av kollektiva identiteter som är 

förknippad med människlighetens härkomst och kulturella likhet. Vissa av de är ärvda och vissa är 

förvärvade. Den kollektiva identiteten är övervägande opportunistisk eller situationell. Varje segment 

inom den kollektiva identiteten kan vara förknippad med materiella aspekter och med olika kulturella 

element, vilket resulteras i olika fördelningar av dessa. Om vi lägger till alla typer av identiteter som 

kön, ålder, sysselsättning, religion, status till andra typer av social och ekonomisk interaktion uppstår 

ett mycket komplex och flerskiktet mönster av kulturella, och materiella likheter och olikheter.  
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Dessa tankemönster anser jag kan ligga till grund för en förståelse av stenålderssamhälle. En intressant 

fakta om kolonisering av nya landskap lanserades av Grünberg och hans forskargrupp genom att 

analysera genomet av arkeologiska humanmaterial från mesolitiska bosättningar i Eurasien (Grünberg 

et.al. 2013:161-174). Resultaten antyder på två olika tidiga postglaciala migrationer till Skandinavien: 

ursprungligen från söder, och senare, från nordost. Den senare följde den isfria Atlantiska kusten och 

tog med sig deras kulturella ritualer och organisationer samt avancerade sten teknologier. Båda grupper 

anpassad sig kulturellt och genetisk till miljöer med hög latitud och kalla klimat och svaga 

ljusförhållanden (Günther et al. 2018) 

 

10.6 Landskapets betydelse för mesolitiska sociokulturella sammanhang 

För att studera mesolitisk samhällsorganisation och sociokulturella processen och hur människan 

skapar sig en roll och status i relation med landskap, har jag använt mig av Jones (1997. 15-29 & 84-

119) och Ingolds (2000. Kap1: 1-3 & 9-12) teorier om människans förhållande till landskapet, samt 

Carlssons (2015) beskrivning av mesolitisk människan och den materiella världen och ömsesidiga 

relationer (Burenhult 1999:174-183; Carlsson 2008:38-53). Människan har rest genom olika landskap, 

sett olika saker och upplevt händelser som påverkar hela hennes syn på landskapet. Den mesolitiska 

människan har levt i symbios med naturen, och lärt sig vad som är bra jaktmarker och var det marina 

djurlivet är rikt. Ingolds, tar upp hur människan upplever sin omgivning. Han fokuserar på hur 

människan står i samband med naturen och olika delar av sin omgivning samt förhållandet mellan 

landskap och det vardagliga och kulturella. Ingold menar på att människans miljö och omgivning är 

kulturellt grundad med traditioner, arv och anpassning. Livet börjar inte på något speciellt ställe, och 

landskapet blir aldrig komplett, utan är ständigt under konstruktion. Ingold skriver (p2):  

 “The fact that human beings are organisms whose life and reproduction depends upon their 

interaction with organisms of other species, as well as with abiotic components of the environment, 

does not rule out the possibility that they are also aware of themselves as beings who can relate to one 

another as subjects, and who can therefore – on this intersubjective level – enjoy a distinctively social 

life” 

    Sian Jones diskuterar den etniska identiteten hos individen eller gruppen som är baserad på en 

subjektiv och platsidentifierande utveckling där människorna tar med sig erfarenheter från sina 

förfäder, men också från sitt dagliga liv. 

     Anders Carlsson ifrågasätter relation mellan landskap, migration och mesolitiska kulturen, han 

skriver (s12): ” 

Vad betyder det att människorna invandrade från det senpaleolitiska Europa? Finns det ett 

”paleolitiskt arv” eller bröts kontinuiteten? Vad har kolonisationen av Mellansverige och Norrland 

från eventuellt olika håll för betydelse för kulturskillnader inom detta stora område? Är förändringar 

i redskapstyper och bosättningsmönster anpassningar till förändringar i naturmiljön? 

    Hur man ser på landskapet och hur man tar till sig landskapet och förfädernas värderingar har alltid 

varierat mellan olika människor och grupper. Under mesolitikum levde man med naturen, tog endast 

det man behövde och trotsade inte naturens nycker. En jämförelse mellan studiens valda 

platser visar att alla platser var belägna i närheten av vatten, tre av dem var  

Strandbundna medan Motala låg vid strömmen. Detta tyder på att utöver jakt och samlande så   

har fisket varit viktigt. Samtidigt som vattenlederna också var en viktig förutsättning för         kontakt 

med andra folk med vilka man bland annat bytte till sig flintan som inte fanns naturlig 

i närmiljön. Av de undersökta boplatserna så hade oftast kvartsen varit det vanligaste materialet 

för att tillverka föremål, även om de flesta boplatser också innehållöll många flintföremål och även f

öremål i andra stenmaterial.  

   Slutligen, landskapet formade individerna och deras samhällsstrukturen, ritualer, ekonomiska 

situation och bofasthet eller mobilitet. De fyra valda studiens stenåldersgrupper var inget undantag. 
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10.7 Mesolitiskt närlandskapet i Skateholmen  

Det mesolitiska Skateholm var ett jägarsamlarsamhälle som till en början, för ca 7000 år sedan låg på 

en liten ö i en lagun vid sydkusten i Skåne. Detta äldsta funna samhälle i Skateholm kallas för 

Skateholm II (5700–4900 f. Kr). Här hade man tillgång till såväl saltvatten från havet som sötvatten 

från åar som rann ut i lagunen. Tack vare blandningen av söt- och saltvatten var det många fiskar som 

trivdes kring ön. Det fanns även god tillgång på växter, fåglar och landgående djur kring lagunen, så 

det var troligtvis inga större problem att skaffa föda. 

När havet steg var de dock tvungna att lämna sin ö. Lagunen växte och gick från att ha varit en liten 

vik till att på knappt tusen år bli fyra kilometer lång. Bara 150 meter från den gamla ön hade en ny ö 

bildats på grund av det stigande vattnet, så där bosatte man sig istället. Denna plats kallas för 

Skateholm I och var bebodd ca 4900–4500 f. Kr. Den nya ön var ungefär 300 x 300 meter stor och låg 

mellan tre och sex meter över nuvarande havsnivå. Man bodde även här i några hundra år, men var 

återigen tvungna att flytta då havet steg ytterligare. Den nya platsen kallades för Skateholm III och låg 

på en udde ett par hundra meter från den andra ön. Man flyttade ännu en gång till en annan udde - 

Skateholm IV vilken troligtvis är den yngsta av huvudboplatserna och denna övergavs för omkring 

6000 år sedan. Man flyttade runt samma geografiska närområde och inte behövdes att säsongvandra. 

Därför växte populationen.  

 

10.8 Mesolitiskt närlandskapet i Motala 

Kanaljordens stenåldersgrupp bosatte sig i området med två ovanliga våtmark. Den ena ett öppet vatten 

av ett djup av 1 meter och den andra våtmark täckt av karakteristiskt våtmarks höga och hårda vass.  

Våtmark är en speciell typ av natur, inte jämförbart med täta skogar och höga bergen eller vidsträckta 

gräsland. Våtmarken hade varit en viktig resursbas för jakt och fiske men ett obarmhärtigt område för 

att bosatta sig på för flera hundra år.  

    Besättningen skulle kräva hård hantering av mark för byggnadskonstruktioner, som hyddor, 

eldstäder, och golv. Ställningarna byggdes troligen i små storlekar och delvis osynligt mellan högt 

vass. Högt tätbevuxen vass tillåter inte ett fritt synspektrum av naturen och rörelseförmåga är 

begränsad och svår hantering speciellt för barn. Den mesolitiska närmiljön skulle inte vara gynnsam 

även för moderna människor att bosätta sig, och för Kanaljordens stenålders bosättningar tog 

våtmarken ut sitt pris genom en gradvis kulturkonstruktion av en orationell syn på människovärde.    

   Enligt min uppfattning våtmarksområden inte spirituellt uppmuntrande för mänskliga själen, en 

förmåga som behövs för ett brett perspektiv på liv och död och människans värde. Jag har visat i 

uppsatsen att närmiljön kan påverka den styrande sociokulturella och rituella samhällsstrukturen. I 

enlighet med ovanstående diskussion har troligen den ohyggliga hanteringen av individerna vid 

Kanaljorden vuxit fram gradvis och under en långtidsvistelse på våtmarken.  

   Stenåldersgruppen på Strandvägen däremot var en hantverkargrupp med dåvarande humanistiskt 

synsätt. De bodde på norra sidan av samma flod som Kanaljordens bosättningar. De använde eldstäder 

och hyddor, och en tillsynes mer mångsidig slagteknik som verkade vara vardagen på Strandvägen. 

Medan att livet fungerade som det skulle enligt den mesolitiska normer på norra sidan av strömmen, 

var det annorlunda på den södra sidan av flodbädden. Kanaljordens mesolitiska gruppen i våtmarken 

utmärkte sig med den makabra hanteringen av människors dödande och styckning av människokroppar 

och även käkbenen avlägsnades. Dessa attityder beskriver två skilda sociokulturella organisationer och 

samhällsroller. Man kan tänka sig att dessa två folkgrupper vid Motala strömmen härstammar från 

olika geografiska och etniska och även genetiska ursprung. Eventuella skillnaderna kan förklara varför 

de skilde sig så drastiskt åt.  

   Materiell kultur producerar kunskap om de förhistoriska samhällena men det krävs analytiska 

verktyg för att kunna förstå dess budskap. Ian Hodder (1992:174-236) menar att den materiella 

kulturen är en ideologiskt transformerad reflektion av samhället (1982). Jag instämmer med att 

relationen mellan ett modernt samhälle och dess materiella kultur styrs av de rådande politiska normer 

och ideologiska konventioner. Baserat på detta tankesätt skulle man kunna utkristallisera ideologiska 
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konventioner under mesolitikum. Arkeologernas ansats bör vara att bygga upp en uppfattning om 

mesolitiska samhällen utifrån de erhållna materialkultur utan att bli påverkade av de moderna 

konventionerna. Det som jag kom fram i mitt oändliga grubblande är att det är viktig att vara medveten 

av den moderna ideologiska konventioners effekt på arkeologens uppfattning och att försöka sålla bort 

sådana normer vid tolkning av mesolitisk materiell kultur. Att utifrån materiell kultur kunna bygga en 

mesolitisk konstruktion kan liknas att skala en lök lager för lager, metamorfisk sagt. Vi ska gradvis 

försöka avlägsna de ideologiska konventionerna som vi moderna människor är så vana vid och försöka 

se bortom de materiell kulturen. Dagens Rationella förklaringar och orsaker inte behöver ha samma 

rationella innebörd och betydelse för stenålderssamhällen.   

   Vidare den moderna humanistiska åskådningen inte nödvändigtvis bör ha samma betydelse som det 

mesolitiska synsättet. Ändå existerar den moderna analogin med liknande synsätt som i mesolitisk 

Motala och den är en religiös grupp som utifrån deras religiösa synsätt våldtog och misshandlad och 

tände eld på människor medan de satte i buren. En kuslig tanke är att detta ohyggliga agerande kanske 

väcker en samhörighet i gruppen, nu som då. 

   En alternativ teori är att Kanaljorden fungerat som en offerplats för de kringliggande 

stenåldersgrupperna som då besökte de bosätta vid kanaljorden för att lämna sina egna människooffer. 

Det som stöder denna teori kan vara att våtmarken i Kanaljorden utgör ett fördelaktigt område för att 

offra människor. Dessutom är området strategiskt beläget för de andra samtida stenåldersgruppernas 

närkontakt på ett geografiskt sätt. Det kan betyda att de andra stenåldergrupperna också hade 

människooffer kulten inbäddad i strukturen men de tog sina offer och lämnade hos stammen vid 

Kanaljorden för uppoffring.  Denna teori fordrar att människooffringskulten hade stor spridning under 

mesolitikum men detta hittills inte påvisats på något annan mesolitisk närliggande lokal.  

 

10.9 Mesolitiskt landskap av Oleni´ostrov och Zvejnieki 

Det geografiska närlandskapet präglades av ett område med uttalad säsongvariation och oförutsägbar 

variation i matresurser. Ön Oleni´ostrov var täckt av boreal skog, floder och insjö som varit frodiga 

under sommarperioden men som hade frusit under kalla vintersäsonger. Marken präglades av 

postglaciala som hade varit täckt av tät boreal skog, med flera floder och insjöar rikt med sjöfiskarter. 

Oleni´ostrov låg på ett område med kalla och långa vinterperioder med mycket snö och frusna sjöar 

och vattenresurser. På grund av den kalla vinterperioden som påverkade matresurser var stammen 

mobila grupper och säsongvandrade. För att stammen skulle kunna lyckas med årliga vandringar 

krävdes noggrann planering. Mobiliteten påverkade därför gruppens struktur och levnadsvanorna. Med 

andra ord den rådande landskapet påverkade gruppens struktur.   

Zvejnieki, landskap liknar Oleni´ostrov, även Zvejnieki är belägen på en ö. Den ligger på en grusås av 

glaciärursprung, som var en ö nära stranden av paleolitisk sjö, Burtniek sjön, i norra Lettland under 

förhistorisk tid. Under den sena glaciala och tidiga postglaciala, var sjön Burtniek mycket större än 

idag. Med sin slingrande strandlinje, många grunda vikar, halvöar och floddeltan, gav den ett intressant 

område för stenålders bosättning. Gravfältet var belägen på den högsta delen av grusåsen närmare till 

strandlinje av sjön Burtniek, medan att bosättningsfälten placerades på den norra sluttningen, i denna 

landsform, nära stranden. Bosättningarna var säsong vandrande under vinterhalvåret. 

 

11. Slutsatser 
Genom att använda komparativ kontextuell och relationella analysmetoder har jag kommit fram till 

följande slutsatser: 

• Ockupationen av de mesolitiska platserna på vardera sidan av Östersjön varit under en längre 

period av flera hundratals år, under vilken gravritualerna och samhällsorganisationerna hos 

bosättningarna ha förändrats. Gemensamt för lokalerna är att under den största delen av 

perioden har ett förhållande mellan de döda och de levande varit etablerad och som förde de 

levande i nära samband med förfädernas kvarlevor. Dessutom val av gravplatser i relation till 
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bosättningarna är ett gemensamt drag hos studiens valda mesolitiska platser på vardera sida av 

östersjön.  

• Gravfyllning med äldre material hittades hos gravar i Oleni´ostrov, Zvejnieki, Skateholm I och 

II. Motala mesolitiska bosättningar i Kanaljorden var undantaget från detta och skiljde sig 

således i denna aspekt med de andra bosättningarna.  

• På alla studiens platser finner vi gravar som överlappar andra och postdepositionella 

manipulationer av döda kroppar i olika stadier av upplösning samt dubbelgravar. Förutom 

Kanaljordens mesolitiska gravar så har de andra platserna; Strandvägen, Skateholmen, 

Oleni’ostrov, Zvejnieki, uppvisat en bred av variation i gravskick utan tydligt urskiljbara 

horisontella sociala kategorier baserat på kroppslighet eller status.  Den mest gemensamma 

funktionella likheten mellan studieplatserna att alla har gravgåvor.  

•    En konceptuell likhet mellan gravritualerna vid studieplatserna är att gravmaterialen antyder 

på att den döda kroppen inte nödvändigviss måste ha varit en frånstötande individ utan kan ha 

haft olika betydelse inom det levande samhället. 

• Dessa olika kroppsställningar och svepningar har varit gemensamma hos de gravlagda vid 

mesolitiska Skateholm, Zvejnieki, Oleni´ostrov, men inte för Kanaljorden och Strandvägen i 

Motala som saknade en särskild stratigrafisk struktur. 

• Rödockra observerades i Skateholmen, Oleni´ostrov, och Zvejnieki, men inte i Motala. 

Gemensamma för Skateholm, Olení ostrov, Zvejnieki, med rödockran var att de hade en stor 

roll i gravritualerna dock hur/var den i graven spridits spelade en mindre roll. Däremot var på 

kroppen man applicerade färgen har haft större betydelse eftersom spridning eller smörjning 

av rödockra skilde sig åt mellan man och kvinnor. 

• Den kulturella ritualen av rödockran på ömse sidor av Östersjön visar att ritualen hade vandrat 

från en plats till ett annan och blev gradvis accepterad av gruppen som sina egna och överfördes 

senare från generation till generation. 

• Hundbegravningar hade funnits hos de alla mesolitiska grupperna, men inte i samma 

ritualiseringsnivå som Skateholmen. Därför tycker jag att vissa kulturer kan implementeras 

genom migration men inte får samma innebörd hos befolkningsgrupperna. 

• Tandpärlor producerades av rovdjurständer som fanns hos alla studiens lokaler förutom 

Strandvägen. Vid Motala och Oleni´ostrov produktionen mest fokuserades på hullingförsedda 

ben spetsar, primärt tolkade som harpuner. 

• Gemensamt för alla fyra boplatserna var avhuggning av horndelar som varit den dominerande 

tekniken på samtliga lokalerna. Praktiken att skrapa eller hyvla hela ytan på ben- eller 

hornföremål är också vanligt förekommande på samtliga lokaler. Klyvning och tillformning av 

benen genom slagteknik har praktiserats på samtliga studiens lokaler.  

• Slagplatser för tillverkning av stenredskap har identifierats i samtliga studiens mesolitiska 

boplatser. Slagplatsen har varit i närheten av strand/kust, råmaterial av ben och horn i form av 

olika typer av råämnen och även förarbeten har deponerats i vattnet längs med stränderna på 

lokalerna. Förmodligen som ett sätt att bevara materialen för framtida utnyttjande. 

• Deponering hos studiens lokaler ger en bild av samhälle med kontinuerlig närvaro i ett 

organiserat landskap. Kulturlagren i de fyra undersökta lokalerna har inte endast ackumulerats 

som en följd av jakt för matkonsumtion, utan till andra aktiviteter som hantverk eller kulturella 

ritualer.  

• Alla valda mesolitiska platserna var belägna i närheten av vatten. Detta tyder på att förutom 

fiske, jakt och samlande av växter utövades.  

• I Skateholm man flyttade runt samma geografiska närområde vid sydkusten och inte behövdes 

att säsongvandra. Därför växte populationen. 

• Ön Oleni´ostrov var täckt av boreal skog, floder och insjö som varit frodiga under 

sommarperioden men som hade frusit under kalla vintersäsonger. På grund av den kalla 
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vinterperioden som påverkade matresurser var stammen mobila grupper och säsongvandrade. 

Mobiliteten påverkade gruppens struktur och levnadsnormer, med andra ord, det rådande 

landskapet påverkade gruppens struktur.   

• Zvejnieki, landskap liknar Oleni´ostrov, även Zvejnieki är belägen på ön nära stranden av 

paleolitisk sjö, Burtniek sjön. Gruppen säsong vandrade i jakt till mat. 

• Kanaljordens stenåldersgruppen bosatte sig i området med ovanliga våtmark, gruppen 

utvecklade en säregen sociokulturellt och samhällsorganisation som skilde sig markant från de 

andra undersökningslokalerna.  

 

Sammanfattning 

Målsättningen med min uppsats är att genomföra en intersektionell studie av likheter och olikheterna ur ett 

sociokulturellt perspektiv på mesolitiska komplex av gravfält och dess bosättningar. Definitionen på 

intersektionell studie i denna uppsats baseras på en analytisk undersökning där varje stenålderslokal anses som 

en sektion. Vidare kommer jag att undersöka huruvida landskapet kan ha influerat likheter och olikheterna.  

För att kunna synliggöra skillnaderna på ett konstruktivt sätt använder jag mig av de mesolitiska platser som 

fanns belägna på de två vandringsvägarna på ömse sidor av Östersjön. När människor vandrat genom lederna 

har de fört med sig sina ritualer, strukturer, och tekniker och därför kan man genom komparativ analysmetod 

urskilja skillnaderna hos de mesolitiska platserna. Stenålderslokalerna i denna studie är Skateholm, Knaljorden 

och Strandvägen i Motala, Oleni´ostrov i norra Ryssland samt Zvejnieki i norra Lettland. 

För att studera likheter och olikheterna använder mig av komparativ kontextuella samt relationella 

analysmetoder. Erhållna resultaten visade att ockupationen av de mesolitiska platserna på vardera sidan av 

Östersjön varit under en längre period och gemensamt för lokalerna är att under den största delen av perioden 

har ett förhållande mellan de döda och de levande varit etablerad och som förde de levande i nära samband med 

förfädernas kvarlevor. Gravfyllning med äldre material hittades hos gravar i Oleni´ostrov, Zvejnieki, Skateholm 

I och II, medan att Kanaljorden var undantaget. På alla studieplatserna finner vi gravar som överlappar andra 

och postdepositionella manipulationer av döda kroppar i olika stadier av upplösning samt dubbelgravar. 

Förutom Kanaljordens mesolitiska gravar så har de andra platserna uppvisat en bred variation i gravskick utan 

tydligt urskiljbara horisontella sociala kategorier baserat på kroppslighet eller status. En konceptuell likhet 

mellan gravritualerna vid studieplatserna är att gravmaterialen antyder på att den döda kroppen inte 

nödvändigviss måste ha varit en frånstötande individ utan kan ha haft olika betydelse inom det levande 

samhället. Dessa olika kroppsställningar och svepningar har varit gemensamma hos de gravlagda vid 

mesolitiska komplexen men saknades vid Kanaljorden och Strandvägen i Motala. Rödockran hade en stor roll 

i gravritualerna dock hur/var den i graven spridits spelade en mindre roll. Däremot var på kroppen man 

applicerade färgen har haft större betydelse eftersom spridning eller smörjning av rödockra skilde sig åt mellan 

man och kvinnor. Kanaljordensgravar var undantag. Det visar att ritualen hade vandrat med gruppen från en 

plats till ett annan på ömse sidor av Östersjön och blev gradvis accepterad av gruppen som sina egna och 

överfördes senare från generation till generation.      

    Hundbegravningar hade funnits hos de alla mesolitiska grupperna, men inte i samma ritualiseringsnivå som 

Skateholmen. Tandpärlor producerades av rovdjurständer och fanns hos alla studiens lokaler förutom Motala 

lokalerna. Vid Motala och Oleni´ostrov produktionen av redskap mest fokuserades på hullingförsedda ben 

spetsar, primärt tolkade som harpuner. Gemensamt för alla fyra boplatserna var avhuggning av horndelar som 

varit den dominerande tekniken på samtliga lokalerna. Klyvning och tillformning av benen genom slagteknik 

har praktiserats på samtliga studiens lokaler. Oleneostrovski mesolitiska gruppen är den enda gruppen som har 

spår av tillverkning av konstföremål och musikinstrument. Slagplatser för tillverkning av stenredskap har 

identifierats i samtliga studiens mesolitiska boplatser. Slagplatsen har varit i närheten av strand/kust, råmaterial 

av ben och horn i form av olika typer av råämnen och även förarbeten har deponerats i vattnet längs med 

stränderna på lokalerna. Deponering hos studiens lokaler ger en bild av samhälle med kontinuerlig närvaro i ett 

organiserat landskap. Kulturlagren i de fyra undersökta lokalerna inte endast ackumulerats som en följd av jakt 

för matkonsumtion, utan till andra aktiviteter som hantverk eller kulturella ritualer.  

    Alla de valda mesolitiska platserna var belägna i närheten av vatten. Detta tyder på att förutom fiske och jakt, 

samlande av växter utövades. I Skateholm man flyttade runt samma geografiska närområde vid sydkusten och 

inte behövdes att säsongvandra, därför växte populationen. Ön Oleni´ostrov var täckt av boreal skog, floder och 

insjö som varit frodiga under sommarperioden men som hade frusit under kalla vintersäsonger. Därför gruppen 
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säsongvandrade. Mobiliteten påverkade gruppens struktur och levnadsvanor, med andra ord, det rådande 

landskapet påverkade gruppens struktur.  Zvejniekis landskap liknade Oleni´ostrovs, även Zvejnieki är belägen 
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