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Abstract 

 
Lindström, T. 2017. “Forntidens vildar”: Perspektiv på relationen mellan djur och människor 
i grottan Stora Förvar. 
 
Lindström, T. 2017. “Savages of antiquity”: Perspectives on the relationship between animals 
and humans in the cave Stora Förvar 
 
 
 
The cave Stora Förvar, excavated in the end of the 19th century, yielded a vast archaeological 
assemblage, providing great insight into the stone-age occupation of Stora Karlsö, an island a 
few kilometers off the west coast of Gotland. The bones of around ten humans dating to the 
Mesolithic have previously been identified among the four tons of faunal remains recovered 
from the cave. The human bone material featured cut-marks and split tubular bones. This, along 
with the apparent mixing of human- and animal bones in the cave, was interpreted as signs of 
anthropophagy. Later researchers have tentatively proposed that the individuals represented 
in the bone material might have been shamans, deviants, human sacrifices or low-status 
individuals. In the author’s opinion, this assertion is based on the dichotomies nature/culture 
and profane/sacred which produce a separation between the human bones and the animal 
bones. It is shown that defleshing and disarticulation were widespread practices during the 
Mesolithic, which could explain the marks found on the bones from Stora Förvar. Similarly, the 
mixing of human- and animal remains is a common feature of many Mesolithic sites across 
Europe. Employing a theoretical framework inspired by posthumanism and the ‘ontological 
turn’, the author argues that the assemblage should be understood through an alternative 
ontological premise where human and animal, hunter and prey, were not regarded as 
fundamentally different. 
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1 Introduktion 

I detta introduktionskapitel presenteras de premisser på vilka föreliggande uppsats vilar. 
Inledningsvis redogörs det för uppsatsens syfte samt de frågeställningar som har valts för att 
uppnå sagda syfte. Det övergripande teoretiska ramverk som har valts ut för att ge nya 
infallsvinklar till analysen och diskussionen av Stora Förvar beskrivs därefter, följt av en 
presentation av material och metod samt källkritiska perspektiv på materialets beskaffenhet och 
metodologins användbarhet. 

1.1 Inledning 

Grottan Stora Förvar (Fig. 2) är belägen på ön Stora Karlsö, ett par kilometer utanför Gotlands 
västra kust. Stora Karlsö reser sig ur havet som en klippig kalkbergsplatå, och Stora Förvar 
avtecknar sig norrut som en nästintill triangulär öppning i det så kallade Austerberget. Grottan, 
en imponerande naturformation i sig själv, förstärks vidare av sin höga belägenhet i landskapet 
och det snett uppskjutande klippblock som återfinns på väg upp mot dess öppning. Att låta sig 
omslutas av Stora Förvar är en mäktig upplevelse och något som är fullständigt omöjligt att 
värja sig mot. Grottans dragningskraft framhölls också av arkeologer som var verksamma långt 
innan de postprocessuella arkeologiska strömningarna och de fenomenologiska studierna först 
såg dagens ljus: 

Redan vid den första ankomsten till Norderhamn erfar besökaren ett mäktigt intryck av 

anblicken av Stora Förvar, som direkt mot viken öppnar sitt svarta gap i det gråvita berget. 

Än mera fängslande blir stämningen, när man arbetar sig uppför strandsluttningen bland 

stora kalkstensblock och mellan de valliknande kulturlagren på ömse sidor om grottan 

träder in under dess höga och skumma valv. Man vänder sig om och ser från grottans inre 

ut över den gröna sluttningen och ett öppet hav. Och omedelbart förstår man, att forntidens 

vildar, mera än vi behärskade av mäktiga naturfenomen, komna från Gotlandskusten över 

havet i bräckliga farkoster, skulle känna sig betagna av grottans vilda skönhet och här söka 

sig ett skydd undan storm och böljor. (Schnittger & Rydh 1940: 19). 

 

Beskrivningen av det första intrycket av grottan Stora Förvar understryker på ett tydligt sätt 
denna naturformations ofrånkomliga monumentalitet. På samma gång visar beskrivningen 
också att den rådande synen på platsen, grottans monumentalitet och ”vilda skönhet” till trots, 
var att den huvudsakligen tjänade som ett skydd mot väder, vind och allehanda tänkbara 
umbäranden. Stenålderns människor förefaller ha varit ytterst praktiska till sin natur, om dessa 
beskrivningar är något att sätta tilltro till. I skildringen av grottan kan man trots den i övrigt 
mycket pragmatiska hållningen finna en tillstymmelse till ett resonemang som tar hänsyn till 
att grottan för stenålderns människor kan ha upplevts som en tilltalande plats, med allt vad det 
skulle kunna innebära. Titeln på föreliggande uppsats är även hämtad från denna passage, om 
än försett med citationstecken för att understryka att jag inte delar synen på stenålderns 
människor som primitiva vildar utan ämnar diskutera dessa människors handlingar som 
rationella för den tid och det sammanhang de befann sig i. 
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En oerhört stor mängd arkeologiskt material togs till vara från det en gång så mäktiga 
kulturlagret som fyllde grottans inre i inledningen av den mångåriga utgrävningen under 1800-
talets slut. Det animalosteologiska materialet, vilket totalt uppgick till omkring fyra ton, har 
gett värdefull information om livsföringen på platsen under i princip hela stenåldern. I grottans 
kulturlager uppdagades även människoben härrörande från ett flertal individer, varav den 
tidigaste människan daterats till omkring 7200 kal. f. Kr., motsvarande mellanmesolitikum 
(Lindqvist & Possnert 1999: 65). Skelettdelar tillhörande vuxna, unga vuxna, barn och till och 
med ett spädbarn (mellan 4–6 månader) har påträffats i grottan och både kvinnor och män finns 
representerade, vilket är en förhållandevis jämn fördelning i ålder och biologiskt kön. Detta har 
framhållits som ett tecken på en mer eller mindre permanent befolkning på Stora Karlsö under 
åtminstone delar av mellanmesolitikum (Lindqvist & Possnert 1999: 69 f).  

Gemensamt för många av de återfunna människobenen är en hög fragmenteringsgrad. 
Några av de äldsta människobenen, bland annat kraniefragment och rörben, bar även märken 
efter hugg och liknande spår vilka bedömdes vara indikativa för tillvaratagande av benmärg. 
Den behandling som benen utsatts för, tillsammans med deras placering i kulturlager fulla av 
djurben, ledde till att dem omedelbart tolkades som bevis på att antropofagi praktiserades i 
grottan under den äldre delen av stenåldern (Schnittger & Rydh 1940: 47). Teorier om 
antropofagi och människooffer har visat sig vara mycket efterhängsna och de människor vars 
ben anträffats i grottan har på senare tid diskuterats som möjliga spår efter antropofagi och 
människooffer (Carlsson 1998: 50) eller informella begravningar av individer med lägre status 
än de som begravdes med kroppen intakt (Lindqvist & Possnert 1999: 83). Det har även 
föreslagits att benen kan härröra från shamaner och andra magiska eller potenta individer vars 
kroppar behövde omhändertas på ett visst sätt (Strassburg 2000: 118). 
 
 

 Figur 2. Grottan Stora Förvar sedd från N (Foto: Gardsten 1912). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

I tidigare publikationer reduceras Stora Förvar, möjligen omedvetet, påfallande ofta till ett 
skydd mot väder och vind och de jägare-samlare som vistades där diskuteras oftast i termer av 
resursutnyttjande. Liknande tolkningar är dock på intet sätt ovanliga när det gäller forskning 
rörande mesolitikum, och kritik har riktats mot att fokus länge legat på teknologiska och 
resursekonomiska aspekter såväl i Sverige som globalt (se exempelvis K. Knutsson 1995; 
Milner & Woodburn 2005). Av denna anledning kan det därför vara angeläget att söka efter 
alternativa tolkningar för att om möjligt nyansera bilden av grottans roll för människorna som 
under stenåldern nyttjade platsen.  

Jakt och fiske är ofrånkomligen handlingar som var intimt förknippade med grottan med 
tanke på de ofantliga mängder ben från säl, fisk och fågel som omhändertagits. Istället för att 
huvudsakligen fokusera på den näringsmässiga betydelsen av olika djurarter, vilket exempelvis 

Christian Lindqvist och Göran Possnert (1997, 1999) ägnar sig åt, jämte att datera olika faser i 
grottans användning, vill jag istället undersöka varför djurben och människoben återfinns 
tillsammans i grottan.  

Få skulle hävda att människobenen som påträffats i grottan är bortslängda utan eftertanke, 
även om deras tillstånd för våra tankar till detta. Det är lätt att tänka sig att människobenen 
härrör från meningsfulla handlingar utförda av efterlevande under mer eller mindre 
ceremoniella former. Djurbenen betraktas, i skarp kontrast till människobenen vilka tas för att 
representera delar av individer, snarare som anonymt avfall som slängts in i grottan vind för 
våg. Jag strävar efter att i möjligaste mån föra en diskussion där även djurbenen har betydelse 
och som likt människobenen kan ha varit avsiktligen deponerade. Uppsatsens övergripande 
syfte är att utifrån Stora Förvars fascinerande fyndmaterial lyfta frågor kring människor och 
djur, helhet och fragmentering. Frågor som i grunden är förankrade i föreställningar om 
personskap och essens. 

Det har ibland diskuterats mycket löst kring huruvida grottan varit en plats för rituella 
aktiviteter, bland annat har platsen framhållits som en möjligen rituellt viktig plats samt en plats 
där man begravde sina döda och möjligen också åt människokött (exempelvis Schnittger & 
Rydh 1940: 39). Det som inte riktigt kan förklaras i termer av nödvändighet och det som 
förefaller vara svårtolkat kan slentrianmässigt benämnas som något rituellt, snarast som ett sätt 
för arkeologen att poängtera att förhistoriska människor sannolikt hade någon typ av 
svårgripbara och empiriskt svårbevisbara sätt att förhålla sig till världen omkring sig, men 
samtidigt slippa ge sig i kast med en utförligare teoretisering och tolkning av vad dessa 
föreställningar kan ha innefattat.  

Det är vidare angeläget, anser jag, att ytterligare konsultera de befintliga källorna rörande 
Stora Förvars fyndmaterial och med understöd av nya teoretiska ramverk försöka förstå grottan 
i ett vidare socialt- och kulturellt sammanhang. De frågeställningar som styr undersökningen 
och diskussionen är följande:  
 
 

- Är det rimligt att anta att människobenen i grottan härrör från lågstatusindivider eller avvikande 

individer?  

- Hur kan den kontextuella kopplingen mellan människoben och djurben i fyndmaterialet förstås? 
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1.3 Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens mål är att undersöka en alternativ förståelse av grottan Stora Förvars användning 
under mesolitikum. Utgångspunkten är att de strukturalistiska uppdelningarna natur/kultur och 
sakral/profan, vilka länge har varit allmänt förekommande inom humaniora, är 
sammanhangsspecifika dikotomier. De kan inte utan vidare antas vara fruktbara att applicera 
på arkeologiska sammanhang eftersom arkeologiska källmaterial i många fall inte medger en 
lättvindig uppdelning i enlighet med dessa dikotomier. Dessa dikotomier kritiseras även av den 
franske sociologen Bruno Latour (1993 [1991]: 10 f) som hänför dem till modernismen, vilken 
han betraktar som en dominant och monolitisk ideologi som strävar efter separation och 
kategorisering. Modernismen kan måhända beskrivas som en dominant ideologi på många sätt, 
men det bör tillerkännas att även modernismen innefattar motsägelsefullhet, divergens och 
mångfaldiga synsätt (Back-Danielsson 2015: 116). 

De teoretiska avvägningar som präglar denna uppsats står att finna hos nyligen nämnda 
Bruno Latour (1993 [1991]), samt arkeologerna Christopher Witmore (2007) och Bjørnar Olsen 
(2010) jämte ett flertal kulturantropologer vilka på ett eller annat sätt kan hänföras till den så 
kallade ontologiska vändningen (se exempelvis Viveiros de Castro 1998; Descola 1996; Ingold 
2000). Själva ordet ontologi betyder ’läran om varandet’ och berör tankar om vad som existerar 
och hur det existerar. Den ontologiska vändningen innefattar en rad ansatser till att gå bortom 
de binära motsatspar som länge har format västerländskt tänkande, och att undvika 
separatistiska eller essentialistiska tankesätt. Ansatser som dessa leder ofta till omvärderingar 
av vad personskap kan innebära, och i förlängningen också omvärderingar av människans 
upphöjdhet gentemot djur, natur och föremål, och där världen betraktas som uppbyggd av mer 
komplicerade förhållanden och sammanflätningar mellan människor, djur, natur och ting 
(Witmore 2007; Ingold 2000: 71; Olsen 2010: 14). Att försöka röra sig bortom dikotomier 
innebär också, som Tim Ingold (2000: 59 f) påpekar, att ifrågasätta såväl socialkonstruktivism 
som evolutionism och istället sträva efter ett perspektiv där forntida människors världar 
utformades i sammanflätningar mellan människor, djur och miljö. När människor och djur möts 
är det inte som essentiella väsen, utan som samspelande parter invävda i samma värld (Ingold 
2000: 59 f). 

Mitt angreppssätt tangerar således många av de poänger som är knutna till den ontologiska 
vändningen, men inspiration är även dragen från symmetrisk arkeologi (Witmore 2007) och 
posthumanismen (Haraway 2008). Likt flera andra teoretiska rörelser har även den ontologiska 
vändningen fått sin beskärda del av kritik eftersom en del teoretiker drar konceptet till sin spets, 
vilket ofta utmynnar i en extrem relativism med ett oändligt antal möjliga världar. För en kritisk 
diskussion av den ontologiska vändningen inom antropologi och dess möjliga användbarhet för 
arkeologisk forskning, se exempelvis Alberti et al. (2011). Jag bedömer att det inte finns några 
hinder mot att bruka användbara delar av denna teoretiska rörelse på ett medvetet och reflexivt 
sätt för att sedermera ifrågasätta tidigare tolkningsmodeller. 

Uppsatsens teoretiska ramverk bygger på företeelser från samhällen som studerats av 
kulturantropologer i mer eller mindre modern tid. Syftet i föreliggande uppsats är inte att 
presentera analogier för att fylla det arkeologiska källmaterialets luckor, utan att producera nya 
frågor kring förhistoriska företeelser.  Jag är av uppfattningen att andra människors erfarenheter 
kan hjälpa oss att utmana gamla sanningar och producera nya hypoteser. Själva fundamenten i 
kulturantropologi och arkeologi innehåller ett efterhängset tankegods kring raser och 
klassificering av människor med det västerländska samhället som ledstjärna; ett omfattande 
chauvinistiskt- och kolonialt arv. Att använda sig av teorier som har sin grund i studier av 
jägare-samlare som lever idag eller som har levt under historisk tid betraktas av vissa som djupt 
problematiskt, eftersom de tolkar detta som en mer eller mindre implicit antydan att moderna 
jägare-samlare skulle vara försatta i en slags kulturell stagnation, ett permanent förhistoriskt 
tillstånd. Här blir det enligt mig mycket viktigt att forskaren är medveten om det koloniala arvet 
och därtill förknippade komplikationer. De teoretiska perspektiv som förs fram i denna uppsats 
används för att påvisa både den mångfald och de likheter som återfinns i mänskliga kulturella 
uttryck.  
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Centralt i uppsatsens utformande är ett intresse kring hur vår förståelse av Stora Förvar kan 
yttra sig om vi betraktar fyndmaterialet som resultatet av interaktioner mellan människor, och 
mellan människor och djur. Specifika avsnitt i uppsatsen har också sin egen teoretiska prägel, 
vilka ändå knyter an till det teoretiska ramverk som redogörs för här. Dessa ytterligare 
teoretiska perspektiv redogörs för i de stycken där de uppträder. 

1.4 Metod och material 

Stora Förvar och det på platsen tillvaratagna arkeologiska materialet, så som det presenteras i 
diverse publikationer, kommer att undersökas och diskuteras utifrån teoretiska utgångspunkter 
relaterade till det mer övergripande ramverket som presenterades i föregående avsnitt (1.3). De 
relevanta teorierna redogörs för i samband med att de appliceras på det aktuella källmaterialet. 
I korthet går förfarandet ut på att i det arkeologiska materialet observera förhållanden som för 
oss verkar märkliga eller ologiska. Däri ligger potentialen att diskutera ontologiska skillnader, 
det vill säga skillnader mellan vår världsbild och den världsbild i vilken den arkeologiska 
företeelsen kan tänkas ha varit rimlig, logisk eller önskvärd. Sammanfattningsvis återfinns inte 
den analytiska förbistringen i (förhistoriska) människors uppfattning av en objektiv verklighet, 
utan i vår uppfattning av det observerade (arkeologiska) fenomenet: 
 

The problem of alterity, I suggested, emerges precisely when even our best attempts at 

representation fail. The ontological move provides a way out of this predicament by 

displacing the problem: when our attempts to represent our anthropological material fail, 

making it “appear irrational,” [sic] the problem becomes one of reconceptualizing it. 

(Alberti et al. 2011: 907) 

 
Ovan anförda citat relaterar till antropologiska studier av levande människor, men i mitt tycke 
kan tankesättet på ett förtjänstfullt sätt även inspirera arkeologer till att ifrågasätta och 
omvärdera vissa vanliga föreställningar om förhistoriska människor inom den arkeologiska 
disciplinen. 

I föreliggande uppsats kommer också Stora Förvars position i ett större 
Östersjösammanhang att beröras översiktligt då lokalens fyndmaterial och naturbeskaffenhet 
relateras till andra platser vilka bedöms vara av relevans.  

1.5 Källkritik 

Utgrävningarna som företogs mellan år 1888–1893 av grävledarna Hjalmar Stolpe och Lars 
Kolmodin var, i jämförelse med andra arkeologiska undersökningar under rådande tidsperiod, 
mycket noggrant och metodiskt utförda. Grottan indelades horisontellt i nio separata avsnitt, 
parceller, vilka gavs en identifierande bokstav vardera från A till I och grävdes ut i artificiellt 
avgränsade skikt med ett djup på cirka tre decimeter vardera, men genom denna metod tog man 
inte hänsyn till den naturliga stratigrafin och grottgolvets lutning (Fig. 3). Parcell D vid grottans 
mynning hade exempelvis 15 skikt (Schnittger & Rydh 1940: 38) medan parcell H långt in i 
grottan endast hade sex skikt (Schnittger & Rydh 1940: 54). Olika skikt kan vart och ett 
följaktligen innehålla arkeologiskt material från flera olika tidsperioder. På grund av lutningar, 
ojämnheter och lång brukningstid innehåller grottor i allmänhet ofta svårtolkade stratigrafiska 
palimpsester (Straus 1997: 2). 

Under utgrävningen användes inte sållning utan i regel endast spade och kniv, varför man 
också behöver ta med i beräkningen att mycket små ben inte kunde tas tillvara i samma 
utsträckning som större benbitar. Spadgrävning i kombination med många grävare och ett stort 
arkeologiskt material gör att det förmodligen finns ett bias för stora, lättidentifierade ben i det 
osteologiska materialet, eftersom det var dessa ben som upptäcktes mellan spadtagen (jämför 
med diskussionen i O’Connor 2000: 31). Små ben från till exempel fisk har dessutom 
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återfunnits i ett senare jordprov (Johansson & Larje 1993) vilket tyder på att en hel del 
benmaterial undgick upptäckt under utgrävningarna 1888–1893 och därmed gick förlorade. Ett 
tänkbart resultat av detta bias är att de marina däggdjurens betydelse för försörjningen har 
överdrivits medan fiskets betydelse har förringats. En viss del av benmaterialet, däribland 
möjligen fragment av mänskliga ben, kan med tanke på de tidigare nämnda faktorerna samt det 
övriga benmaterialets storlek ha förbisetts i utgrävningsprocessen. 
 

 
I undersökningen ingår teorier baserade på etnografiska studier av sentida jägare-samlare och 
dessa utgör basen för det teoretiska ramverket (se avsnitt 1.3). Jag är inte av uppfattningen att 
etnografiska paralleller är att betrakta som ett scheman vilka direkt kan appliceras på 
förhistorisk tid, däremot kan en kritisk användning av dessa påvisa vissa mänskliga uttryck som 
i sin tur kan inspirera till nya tolkningar bortom natur/kultur-dikotomin. 

Nu när utgångspunkterna för studien är presenterade kommer undersökningen av Stora 
Förvar att ta sin början. I det kapitel som följer beskrivs grottan mer ingående och en 
forskningsbakgrund presenteras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Sektionsprofil av grottan. Profilen åskådliggör tydligt sluttningen uppåt från mynningen till den 

innersta väggen. De vertikalt orienterade strecken visar antalet utgrävda skikt inom varje parcell. 

(Schnittger & Rydh 1940: 62). 
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2 Bakgrund 

Följande kapitel ägnas åt att beskriva grottan Stora Förvars bildande, fysiska egenskaper, 
omgivning samt att presentera en översikt över den forskning som berör grottan. Kapitlet inleds 
med en beskrivning av Stora Förvar och ett par andra grottor på Stora Karlsö nämns kort. 
Därefter presenteras en historisk översikt över de utgrävningar som företagits i och utanför 
grottan samt den forskning som utförts på fyndmaterialet och några av de tolkningar som har 
framförts. Kapitlet avslutas med en summering av det aktuella forskningsläget och vilka 
aspekter som fordrar ytterligare uppmärksamhet. 

2.1 Grottan Stora Förvar 

Likt Gotland är Karlsöarna, bestående av Stora Karlsö (Fig. 4) och Lilla Karlsö, huvudsakligen 
uppbyggda av olika typer av kalksten. Den hårdaste typen utgörs av revkalksten, vilken har sitt 
ursprung hos miljontals urtida koralldjur som levde i gigantiska kolonier under den geologiska 
perioden Silur för mer än 400 miljoner år sedan, då det som idag är Gotland var beläget i 
varmare vatten närmare ekvatorn (Eliason et al. 2010: 8 ff). Efter isavsmältningen sköt de av 
isen nedtryckta öarna gradvis upp sina hjässor ur havet, och Östersjöns varierande vattennivåer 
har senare gett öarna sina karaktäristiska klippformationer, skrevor och grottöppningar då 
vågornas rörelser under årtusenden mejslat bort de porösare beståndsdelarna i form av 
sedimentär kalksten och märgelsten (Eliason et al. 2010: 84). 

 

Figur 4. Grottan Stora Förvar (röd diamant) på Stora Karlsö. Lantmäteriet, CC BY. Infälld bild visar Stora 

Karlsös position i förhållande till Gotland. Location map of Gotland in Sweden: 

commons.wikimedia.org/wiki/File:Sweden_Gotland_location_map.svg. Erik Frohne, CC BY-SA. Bilden 

beskuren och inramad samt Stora Karlsö markerad av Tobias Lindström, CC BY-SA. 
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En av dessa grottor är Stora Förvar (Raä Eksta 138:1; Fig. 4) vilken är den största grottan av 
omkring ett trettiotal grottor och klippskjul på Stora Karlsö. Stora Förvar syns som en tydlig 
öppning i det stora kalkstensberg som kallas Austerberget, och bildades sannolikt 
huvudsakligen under tiden för Ancylussjön (10 500– 9500 år sedan [Lindén 2006: 12f]) då 
vattennivån i Östersjösänkan var i nivå med grottans nuvarande mynning och havets rörelser 
urholkade det tämligen porösa kalkberget under en lång vittringsprocess som lär ha pågått även 
före denna tid (Cassel & Nilsson 2010: 13). Grottan Stora Förvar samt ett framförliggande 
snedställt klippblock tornar upp sig för de båtar som ämnar angöra bryggan i Norderhamn eller 
de som av någon annan anledning har vägarna förbi Stora Karlsös nordöstra partier. Grottan är 
cirka 25 meter djup och smalnar längst inne av i en liten krök som tar av åt öster. Mynningen 
är cirka åtta meter bred och sex till åtta meter hög, golvet sluttar svagt uppåt samt smalnar 
succesivt av ju längre in i grottan man kommer. Omedelbart utanför grottan återfinns en 
omkring 20 meter bred terrassplattform. 

Ytterligare fem av öns övriga grottor och abrier har undersökts arkeologiskt. Genom 
provborrning och i två av dessa, Lilla Förvar (Raä Eksta 208:1) och Lasses grotta (Raä Eksta 
206:1), har förmodat förhistoriska fynd gjorts i form av en keramikskärva av oornerat gods 
(Lilla Förvar), samt ett ben från nötboskap (Lasses grotta) 14C-daterat till folkvandringstid–
vendeltid (Cassel & Nilsson 2010: 21). Stora Förvar är i nuläget den enda av Stora Karlsös 
grottor vars kontinuitet kan påvisas sträcka sig ända tillbaka till stenåldern. 

2.2 Forskningshistorik och arkeologiska undersökningar 

Att man över huvud taget upptäckte att grottan innehöll fyndförande kulturlager skedde, som 
så ofta i arkeologiska sammanhang, på ett något slumpartat sätt. Man började på allvar 
intressera sig för Stora Förvar i samband med att man ville utnyttja den jordfyllda grottan som 
en jordtäkt för att kunna plantera träd och buskar på det av bolaget nyligen förvärvade Stora 
Karlsö. Då bortschaktningen av jord påbörjades år 1887 påträffades nästan omedelbart ben, 
krukskärvor och allehanda artefakter. Fynden som gjordes i Stora Förvar föranledde öns 
ägarbolag, Karlsö Jagt- och djurskyddsförening AB, genom godsägaren Willy Wöhler, att 
kontakta myndigheterna för att få grottan utgrävd av dåtidens arkeologiska expertis. Grottan 

Figur 5. T.v. Planritning över Stora Förvar (Schnittger & Rydh 1940: 21). Streckad linje visar grottans 

golvplan vid utgrävningens början, den heldragna är grottans fullständiga utsträckning. T. h. Grottan 

indelad i horisontella parceller (Schnittger & Rydh 1940). 
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grävdes sedermera ut under sex somrar mellan åren 1888 och 1893. Läroverksandjunkten Lars 
Kolmodin från Gotland ledde arbetet och fick under åren 1891–1892 understöd av Hjalmar 
Stolpe, känd från utgrävningarna av Birka på Björkö i Mälaren. Utgrävningen i fråga var 
mycket noggrann med tidens mått mätt, men hade stora brister utifrån dagens standard. Som 
nämndes i avsnitt 1.5 indelades grottans kulturlager i nio parceller vilka namngavs med en 
bokstav vardera, från A till I. (Fig. 5). Parcell C undersöktes dock aldrig. Vertikalt grävdes det 
i artificiellt avgränsade skikt om tre decimeter styck. 

På grund av att de båda grävledarna dessvärre avled innan de hade hunnit publicera någon 
utförlig undersökningsrapport, tog arkeologen Bror Schnittger över arbetet med att färdigställa 
dokumentationen. Schnittger beskrev grottan och utgrävningarna i en delrapport år 1913 och 
påbörjade, tillsammans med arkeologen tillika makan Hanna Rydh, arbetet med att 
sammanställa resultaten av den sex sommar långa utgrävningen. De arbetade tillsammans med 
dokumentationen och fynden fram till Schnittgers bortgång år 1924, varefter Rydh ensam 
färdigställde arbetet. Den fullständiga sammanställningen, innehållande beskrivning av grottan 
och utgrävningen jämte en gedigen och illustrerad fyndkatalog publicerades sedermera år 1940 
under namnet Grottan Stora Förvar på Stora Karlsö. Publikationen tillskriver grävledarna 
Kolmodin och Stolpe samt sammanställarna Bror Schnittger och Hanna Rydh äran för arbetet. 

Under 1973 var området kring mynningen föremål för utgrävning. Denna undersökning 
företogs bland annat för att ta till vara på de stora jordhögar som skyfflats ut ur grottan till följd 
av den föregående utgrävningen. Stora mängder jord hade alltså avlägsnats från Stora Förvars 
inre och helt sonika lämnats i högar på ömse sidor om grottans mynning. Det mest spektakulära 
fyndet som gjordes till följd av denna nyare utgrävning härrörde denna gång inte från 
stenåldern. Det var istället järnåldern, mer specifikt vikingatid, som hamnade i blickfånget i 
form av fyndet av en gjutform i lera, av en typ som tros ha använts vid tillverkning av spännen 
(Örjestad & Almgren-Aiken 2008).  

Fynden från Stora Förvar hamnade åter i rampljuset i samband med att Statens Historiska 
Museum under 1980-talet ägnade sig åt ett omfattande arbete med registrering och ompackning 
av benmaterial från de så kallade ”benvindarna”, myndighetens flygelbyggnader. I dessa 
förvaringsutrymmen återupptäcktes en hel del artefakter härrörande från Stora Förvar vilka av 
utrymmesbrist eller generell oaktsamhet hamnat på villovägar och sedermera stuvats undan 
bland allehanda arkeologiska material (Knape & Ericson 1983).  

Inger Österholm, bland annat känd för sitt långvariga arbete med den väl undersökta 
gropkeramiska boplatsen vid Ajvide i Fröjel på Gotland, placerade Stora Förvar inom 
resursområdet för denna boplats (Österholm 1989: 117 f; Österholm 2008: 27). Kontentan i 
Inger Österholms resonemang är att Stora Förvar under såväl mesolitisk- som neolitisk tid 
antagligen fungerade som en specialiserad säsongsboplats eller jaktstation för de som annars i 
huvudsak uppehöll sig i det förmodade centralområdet Ajvide.  

Sven Österholm (1997) ledde under mitten av 1980-talet ett arkeologiskt experiment där 
man tillverkade en urholkad stockbåt med utriggare, inspirerad av de båtar som avbildas på 
bronsålderns hällristningar, samt av båtar som fortfarande tillverkas av etnografiskt studerade 
samhällen på öar i Stilla Havet. Stockbåten, döpt till Alkraku, ett gammalt gotländskt namn på 
fågelarten storskarv, tillverkades och paddlades sedermera från Gotland till Lilla- respektive 
Stora Karlsö (S. Österholm 1997: 166). Om stenålderns människor begagnade sig av stockbåtar 
liknande den experimentella stockbåten Alkraku skulle det ha varit fullt möjligt för dåtidens 
människor att på relativt kort tid ta sig från Ajvide till Karlsöarna. 

Under sommaren 2014 grävde Ny Björn Gustafsson (2015) provgropar i de kvarlämnade 
schaktmassorna utanför mynningen för att undersöka om de gjutformsfragment som påträffades 
vid grävningen 1973 utgjorde en anomali eller om fler spår efter metallhantverk möjligen 
doldes i jordvallarna som ansamlats alldeles utanför grottöppningen (Gustafsson 2015: 8). 

Helena Andersson (2016) diskuterar i sin avhandling den gotländska stenåldern med 
huvudsakligt fokus på mellanneolitikum, och anlägger perspektiv där djur, ting och landskap 
spelar mer framträdande roller än i tidigare publikationer. Andersson gör ett par intressanta 
nedslag i Stora Förvar där hon ger uttryck för en förståelse som tangerar några av de tolkningar 
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som jag gör angående omständigheterna i grottan. Föreliggande uppsats är dock mer specifikt 
inriktad på Stora Förvar och dess fyndmaterial och diskuterar några av dessa intressanta 
aspekter på ett mer utförligt sätt. 

2.2.1 Att komma vidare 

Gemensamt för det mesta som har forskats på och skrivits om stenåldersmaterialet i Stora 
Förvar är en tydlig orientering mot frågor rörande näringsfång och resursutnyttjande. När de 
människor som under stenåldern bevistade platsen diskuteras så diskuteras de i allmänhet som 
varelser med övervägande praktiska göromål. Man kan sammanfatta synsättet som sådant att 
de mesolitiska och neolitiska jägarna använde grottan som skydd för väder och vind och som 
en bas varifrån de hade tillgång till alldeles utomordentliga fiske- och säljagarvatten. I grottan 
kunde de sedan tillverka sina verktyg, fjälla och bena ur fisken samt bereda sälskinn och dylikt. 
Det kan därför vara på sin plats att försöka betrakta grottan som en del av ett socialt 
sammanhang, där grottan kan ha haft funktioner som gick bortom resursutnyttjande och 
sälfångst. 

De undersökningar som har emanerat ur de talrika fynden och det ofantliga benmaterialet 
har koncentrerats på de mesolitiska och neolitiska populationernas näringsfång och 
bosättningsmönster ur ett diakront perspektiv (exempelvis Lindqvist & Possnert 1997, 1999; 
Knape & Ericsson 1988; Ericson & Knape 1990). Utförligare diskussioner kring de möjliga 
spåren efter rituella- och sociala praktiker hos de förhistoriska jägare-samlare som vistades i 
och omkring Stora Förvar har i det stora hela lyst med sin frånvaro. Lindqvist och Possnert 
(1999) berör vissa sådana aspekter på ett engagerande vis och lyckas framföra nya tolkningar. 
Likaså gör Palmgren och Martinsson-Wallin (2015) ett försök att placera Stora Förvar i ett 
bredare socialt sammanhang där det på basis av keramiska analyser argumenteras för att Stora 
Förvar möjligen kan ha varit en form av samlingsplats för flera olika grupper (Palmgren & 
Martinsson-Wallin 2015: 304). Karaktären av denna förmodade samlingsplats undersöks inte 
vidare, men artikeln representerar ett välbehövligt steg i rätt riktning då den framhåller 
interaktioner mellan människor i Östersjöområdet och vilken roll Stora Förvar kan ha haft under 
stenåldern.  

Stora Förvar inkluderas också i Helena Anderssons (2016) genomgång av Gotland under 
stenåldern, och även om hennes fokus ligger i mellanneolitikum gör hon vissa observationer 
kring grottan under mesolitisk tid som genljuder i föreliggande uppsats. 

Det kan alltså vara på sin plats att, som komplement till tidigare undersökningar, diskutera 
grottans fyndmaterial och beskaffenhet i andra avseenden än det praktiska och ekonomiska. Av 
intresse är också huruvida en tydlig gränsdragning mellan vad som är praktiskt kontra vad som 
är rituellt är produktiv att göra på ett förhistoriskt fyndmaterial. Människorna som uppehöll sig 
på platsen var ofrånkomligen inbegripna i en samtid som vid sidan av den vardagliga kampen 
för överlevnad även innefattade sociala nätverk och ett historiskt medvetande. 
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3 Livet vid en grotta 

I detta kapitel tar undersökningen av grottan Stora Förvar sin början. Kapitlet inleds med en 
översiktlig och orienterande genomgång av grottans kulturlager och fyndmaterial. Därefter 
diskuteras grottors specifika egenskaper och egenheter som arkeologiska fyndlokaler. Av 
speciellt intresse är det mänskliga användandet av grottor för diverse ändamål samt vilka slags 
föreställningar som kan ha varit kopplade till dessa. Vissa nedslag görs sedan i Stora Förvars 
fyndmaterial för att relatera detta till ett bredare stenålderssammanhang som sträcker sig till 
platser långt bortom grottans väggar. 

3.1 Översikt över Stora Förvars kronologi och fyndmaterial 

Detta avsnitt syftar till att ge en översiktlig bild av fyndmaterialet och stratigrafin i grottan. 
Redogörelsen för grottans stratigrafiska förhållanden försvåras av att grottans golv sluttar uppåt 
från mynningen och att den naturliga lagerbildningen inte följdes under utgrävningen som 
pågick mellan 1888–1893. Det är ändå relevant att i grova drag utreda fyndsammansättningen, 
och för enkelhetens skull redogörs i detta avsnitt endast för tiden från mesolitikum fram till 
bronsålderns början. Som tidigare nämnts i avsnitt 1.5 grävdes grottan ut i ett antal olikformade 
parceller, vars form och totala utsträckning i mångt och mycket styrdes av grottans utformning 
(Schnittger & Rydh 1940: 23). Sammanlagt grävdes nio parceller ut, försedda med varsin 
bokstav från A till I. Den naturliga lagerföljden och grottgolvets lutning togs inte i beaktande 
utan kulturlagren grävdes i ett flertal skikt om tre decimeter styck, vilket innebär att skiktens 
numrering inte är någon helt tillförlitlig bas för datering. 

Grottans understa lager saknar helt keramiskt material och de påträffade fynden stämmer 
överens med ett mesolitiskt föremålsinventarium. Flintavslag från såväl den lokal ordoviciska 
flintan som den sydskandinaviska flintan samt diverse prylar och verktyg av ben. Det är i 
grottans understa lager som yxor och yxfragment i huvudsak har påträffats och förekomsten av 
yxor kan möjligen indikera en annan typ av bruk än under senare tidsperioder (Knape & Ericson 
1983: 172 f). Yxorna är tillverkade av bergart och den absolut vanligaste yxtypen utgörs av 
trindyxor, men såväl spetsnackiga yxor som limhamnsyxor finns representerade i grottans 
fyndmaterial (Schnittger & Rydh 1940: 47 f). I sin avhandling uppger Per Lekberg (2002: 147) 
ett fynd av en skafthålsyxa av åsbydiabas från Stora Förvars skikt B:10, strax utanför grottans 
mynning, och daterar yxan till senneolitikum–äldre bronsålder (Lekberg 2002: 147). 

Christian Lindqvist och Göran Possnert (1997, 1999) konkluderar att de förkeramiska 
lagren i parcell G innehåller 99 % ben av olika sälarter, i de äldsta skikten främst gråsäl, men 
gråsälens dominans i materialet avtar med tiden till förmån för vikaresäl som sedan tar över 
(Lindqvist & Possnert 1997, 1999). Vissa inslag av grönlandssäl förekommer också (Lindqvist 
& Possnert 1999). Säljakten under mesolitikum verkar ha bedrivits på gråsälkutar under vinter–
vår, medan vikaresälar jagades under sensommar–höst (Lindqvist & Possnert 1999: 81). De 
tillvaratagna sälbenen, främst härrörande från halvårsgamla gråsälar, från grottan uppvisar en 
markant avsaknad av falangben (metakarpaler) och detta, tillsammans med huggmärken på 
sälarnas käkben, tyder på att sälarna i Stora Förvar flåddes och att deras pälsar tillvaratogs 
(Ericson & Knape 1990: 202).  

Förutom ben från gråsäl förekommer även ben från stora laxar i de tidigaste kulturlagren i 
grottan (Ericson & Knape 1990: 200). Fisket var troligen av stor betydelse under mesolitisk tid, 
och utöver laxen återfinns exempelvis ben från sill, gädda, diverse plattfiskar och tonfisk. Högre 
upp i kulturlagren försvinner laxen sedan helt och ersätts av torsk (Knape & Ericson 1983: 174). 
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Under neolitisk tid uppträder sedan harpuner, tillverkade av ben och horn, i stort antal i Stora 
Förvar samtidigt som vikare blir vanligare än gråsäl (Storå 2001: 46).  

Det har utifrån 14C-dateringar av skelettmaterial från parcell G i grottan observerats ett 
betydande avbrott i bildandet av grottans kulturlager från cirka 7440 bp fram till 5500 bp 
(Lindqvist & Possnert 1999: 78 f). Kalibrering av dessa bp-värden genom OxCal v4.2.4 (Bronk 
Ramsey 2009) med atmosfärkurvan IntCal 13 (Reimer et al. 2013) placerar avbrottet med 
95.4% sannolikhet mellan 6376–6026 och 4539–3973 kal. f. Kr. Stora Förvar tycks utifrån 
dessa dateringar ha varit övergiven under en period på ungefär 2000 år innan de 
kulturlagerbildande aktiviteterna börjar igen under senmesolitikum. Varför grottan inte nyttjas 
under denna mycket långa period är en intressant frågeställning. De mesolitiska individerna i 
Stora Förvar placeras av Meiklejohn et al. (2009: 648) inom tidsintervallet 7740–4080 kal. f. 
Kr., ett intervall som omspänner cirka 3660 14C-år. Som tidigare nämnts rör det sig om nio, 
eventuellt tio individer i de äldsta lagren av den undersökta parcell G, varav sju har blivit 
föremål för 14C-datering (Lindqvist & Possnert 1999: 79).  

Vid en okritisk tolkning av den tabell som presenteras av Meiklejohn et al. (2009: 648) 
finns risken att läsaren tillgodogör sig en missvisande bild av Stora Förvars kronologiska 
förhållanden. Detta eftersom det under de 3660 14C-år som dateringarna omspänner 
förekommer ovan nämnda period av synbar inaktivitet i grottan. Gällande detta avbrott i 
grottans kulturlagerbildning kan det möjligtvis vara av intresse att bandtång noterades i ett 
flertal parceller och skikt under utgrävningarna i slutet av 1800-talet (Schnittger & Rydh 1940: 
42). Inledningsvis tolkades tången som bäddmaterial till sovmadrasser, en tolkning som sedan 
har återlanserats (Johansson 2007).  

Vid senare utgrävningar utanför grottans mynning år 1973 påträffades på nytt rester av tång 
på en höjd av 22.3 meter över havet (Almgren-Aiken 2007). En möjlig förklaring torde vara att 
tången härrör från de många havsnivåhöjningar som skedde under stenåldern. Fleratalet 
mesolitiska, kustbundna lokaler på Gotland verkar också ha påverkats av fluktuerande 
havsnivåer under framförallt Littorinatidens många transgressioner, vilket ger sig till känna då 
utgrävda lokaler nära den dåtida havsstranden bär spår efter överlagringar av strandgrus 
(Lindqvist & Possnert 1999: 66; se även Österholm 1989: 133 f). Littorinatidens maximum tros 
ha varit omkring 18–20.5 meter över havet på Stora Karlsö (Lindqvist & Possnert 1999: 66), 
men denna siffra är rimligtvis behäftad med viss flexibilitet åt endera hållet. 

Littorinahavets fluktuationer under delar av denna 2000 år långa period kan möjligen ha 
gjort grottan obeboelig eller ogästvänlig och riskabel att vistas i, exempelvis då hårda vindar 
kan ha fört in vatten i grottan (Lindqvist & Possnert 1999: 80; se även Larje 2008: 269 f). Det 
är också fullt tänkbart att den höjda havsnivån hade en negativ inverkan på gråsälskolonierna 
vid Stora Karlsö, vilket då kan ha gjort de mesolitiska människorna mer benägna att söka sig 
till andra områden med bättre förutsättningar (Lindqvist 1997: 102; Lindqvist & Possnert 1999: 
80). 

Om vi återvänder till Meiklejohn et al. (2009) och det presenterade tidsintervallet på 3660 
14C-år kan vi problematisera den senmesolitiska dateringen som en utliggare. Om denna 
datering, där sju individer hamnar mellan 7567–7037 och 4539–3973 kal. f. Kr., modifieras 
genom att den senmesolitiska dateringen förbises får vi istället det betydligt smalare 
tidsintervallet 7567–7037 till 6376–6026 kal. f. Kr. och sex daterade individer återfinns 
innanför detta intervall (Lindqvist & Possnert 1999: 79). Tidsrymden för den huvudsakliga 
mesolitiska aktiviteten i grottan är därför inte fullt så lång, men självfallet fortfarande 
anmärkningsvärd. 

Efter detta observerade avbrott i kulturlagerbildandet börjar sedan stora mängder 
krukskärvor framträda och detta tillsammans med tidigneolitiska 14C-dateringar på diverse 
djurben från skikt G:6 och G:7 visar att aktiviteterna i grottan verkar ha pågått mer eller mindre 
kontinuerligt från senmesolitikum, genom tidig- och mellanneolitikum in i senneolitisk tid 
(Lindqvist & Possnert 1997: 47). De påträffade krukkärvornas egenskaper och konstnärliga 
utförande hänvisar kärltyperna till de som är vanliga inom den mellanneolitiska gropkeramiska 
kulturen, och paralleller med fynd från Ajvide har gjorts (Österholm 1989: 99). Fynd av en 
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gullrumsmejsel, en typ av liten och nätt mejsel av mörk bergart, understryker denna 
gropkeramiska prägel ytterligare. Trattbägarkeramik associerad med spannmålsodlande och 
boskapshållande befolkningsgrupper återfinns också i materialet (Lindqvist & Possnert 1997: 
48). Även i dessa neolitiska lager dominerar ben från säl kraftigt, jämte ben av fisk och sjöfågel 
samt människa. Det är först i dessa lager som de första indikationerna på tamboskap påträffas. 

I Stora Förvar har det påträffats ben från svin, tama eller vilda, vilka tidsmässigt kan 
placeras i mellanneolitikum, cirka 2800–2500 kal. f. Kr. (Lindqvist & Possnert 1997: 50). 
Dessutom har tre avtryck av korn identifierats på gropornerade krukskärvor från Stora Förvar 
(Hjelmqvist 1955: 21, refererad i Lindqvist & Possnert 1997: 48). Diskussionen om huruvida 
de svinben som påträffas på gropkeramiska lokaler härrör ifrån tamsvin eller vildsvin är en 
utförligt debatterad fråga. Peter Rowley-Conwy och Jan Storå (1997) framför kritik mot 
tolkningarna av svinen som tamsvin och argumenterar utifrån åldersfördelningen för en 
säsongsbundenhet i slakten, vilket indikerar att svinen var vilda och jagades vid speciella 
tidpunkter. För att kontrastera detta framhålls att neolitiskt benmaterial från tamsvin i 
Centraleuropa istället uppvisar en kontinuerlig slakt under hela året (Rowley-Conwy & Storå 
1997). Isotopanalyser av svin från den gropkeramiska lokalen Västerbjers på Gotland har visat 
att svinen levde av en övervägande terrestrisk diet, i motsats till den över lag marina diet som 
konstaterats hos människorna (Eriksson 2004). Detta pekar på att de svin som återfinns på 
gropkeramiska lokaler på Gotland kan ha transporterats till ön primärt som jaktbyten och att 
dessa svin antagligen inte levt allt för nära människorna, eftersom de då bör ha intagit en stor 
del av människornas övervägande marina avfall, utan rörde sig förmodligen fria i det gotländska 
inlandet där de kunde böka upp ekollon, rötter och dylikt.  

Ben från såväl svin som nötboskap och får/get som 14C-daterats till 3900–3550 kal. f. Kr. 
ger en fingervisning om att en mer eller mindre utpräglat neolitisk livsföring förekom fram till 
omkring 3300 kal. f. Kr. (Lindqvist & Possnert 1997: 46 f).  

I de mellanneolitiska, gropkeramiska lagren är det vikare som dominerar bland benfynden 
och det är också i dessa lager som harpuner av ben och horn förekommer talrikast, jaktattiraljer 
som utifrån etnografiska studier bedöms vara vanligt förekommande vid jakt på vikare (Storå 
2001: 46). Den mellanneolitiska fasen i Stora Förvars historia förefaller ha varit den mest 
intensiva, att döma av kulturlagrens tillväxt under denna period, och därefter verkar grottan ha 
använts mer sporadiskt. 

Av speciellt intresse är de spridda, fragmenterade och eldhärjade människoben vilka 
påträffats i nästan samtliga av grottans lager (Schnittger & Rydh 1940: 47). De människoben 
som utifrån 14C-datering eller andra omständigheter bedöms härröra från mesolitikum är ett 
genomgående inslag i föreliggande uppsats och diskuteras från och med kapitel 4, Döda 
människor. 

3.2 Stora Förvar i ett större sammanhang 

Stora Förvar är inte på något sätt den enda mesolitiska lokalen som har påträffats på det som 
idag är Gotland, även om grottan ståtar med det i särklass mest gedigna fyndmaterialet. Bland 
annat har det påträffats en förmodat mesolitisk lokal vid Jakobs, Eksta socken, inåt landet sett 
från den berömda gropkeramiska lokalen Ajvide. Två förmodat mesolitiska sekvenser har 
påträffats och den senare, en yxboplats, hör sannolikt till mesolitikums slutfas. (Österholm 
1989: 117). Ytterligare en mesolitisk lokal i Snausarve, Eksta socken, cirka sju kilometer från 
Jakobs har visat spår av härdar, benrester samt avslag av ordovicisk flinta och har tolkats som 
en säljägarstation (Österholm 1989: 118).  

På norra Gotland har det i Svalings, Gothem socken, påträffats flinta, ben av gråsäl samt ett 
fragment av ett mänskligt skallben (Munthe & Hansson 1930: 258). I Gisslause, Lärbro socken, 
har det påträffats en boplatslokal belägen på en rullstensås. Tillvaratagna fynd från Gisslause 
inkluderar avslag av lokal ordovicisk flinta samt ben från gråsäl och vikare. Inte alls långt ifrån 
Gisslause finns lokalen Strå, Bunge socken, vilken påträffades av en slump i samband med 
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grustäkt. Strå har tolkats som ett tillfälligt läger kopplat till säljakt. Strå, liksom Svalings och 
Gisslause har daterats till omkring 6000 kal. f. Kr. (Lindqvist & Possnert 1999: 80). 

I Stora Bjärs i Stenkyrka socken påträffades ett skelett, 14C-daterat till 6992–6595 kal. f. 
Kr., efter en man gravlagd i hockerställning (Lindqvist & Possnert 1999: 82). Förutom en delvis 
läkt skada på kraniet upptäcktes en oläkt krosskada på mannens vänstra underkäke, där också 
sex tänder slagits ut (Arwidsson 1979). Skadan på mannens käke ska sannolikt sättas i samband 
med hans död, vilket möjligen kan indikera att mannen var inblandad i någon skärmytsling 
under vilken han sedermera bragdes om livet.  

I Kambs, Lummelunda socken, påträffades tre gravlagda individer varav en har 14C-daterats 
till 7007–6622 kal. f. Kr. (Larsson 1982). I fyllningen påträffades två bergartsyxor, en mejsel 
samt ett förarbete till yxa. Stora Domerarve i Hablingbo socken representerar troligtvis en plats 
dedikerad till säljakt och fiske. Bland fynden utmärker sig ben från tumlare (Österholm 1989: 
138).  

Fynden från grottan Stora Förvar inkluderar yxor, kärnor och avslag av flinta och andra 
bergarter, vilka sammantaget ger tydliga indikationer på att grottan under stenåldern bland 
annat brukats för tillverkning av diverse verktyg (Lindqvist & Possnert 1999: 70). 
Flintmaterialet omfattar bland annat den på Gotland lokalt förekommande ordoviciska flinta 
samt mer högkvalitativ flinta vilken troligtvis har sitt ursprung i södra Skandinavien. Detta är 
en tydlig indikation på att de som under mesolitikum begagnade sig av grottan sannolikt var 
inbegripna i ett kontaktnät som omspann skandinaviska fastlandskontexter.  

I skikt I:6, förmodligen av övervägande neolitisk datering, framkom vad som benämns som 
en tväryxa av åsbydiabas i samma skikt som omkring 80 krukskärvor, de flesta med 
gropornering, och i underliggande skikt I:7 återfanns en så kallad gullrumsmejsel (Schnittger 
& Rydh: 59, 68). De två så kallade ”fågelpilarna” i Stora Förvar, omnämnda av Schnittger och 
Rydh (1940: 65, pl. I:1) är sammansatta benprojektiler med rännor på sidorna ämnade för 
infattning av vassa mikrospån av flinta, en föremålstyp som är vanlig under boreal/atlantisk tid 
och finns representerad i Maglemosekulturens teknologiska repertoar (Lindqvist & Possnert 
1999: 69). Projektilerna i fråga påträffades så pass högt upp i kulturlagren, i skikt G:6 och G:7, 
att de inte verkar tillhöra grottans äldsta brukningsfas (Lindqvist & Possnert 1999: 66; Knape 
& Ericson 1983: 172). Parcell G var föremål för utgrävningar under både 1889 och 1891 innan 
projektilerna påträffades 1892 (Schnittger & Rydh 1940). Under utgrävningarna skyfflades 
dessutom jord ömsom in i grottan och ömsom ut ur densamma, vilket kan ha rubbat 
benprojektilerna från deras ursprungliga deponeringsplats (Althin 1951: 361). I förteckningen 
för parcell D omnämns också recent fårspillning i skikt D:9 vilken sannolikt hamnade där under 
utgrävningens gång (Schnittger & Rydh 1940: 35).  

Sammansatta benprojektiler utgör en typ av artefakt som hittills bara påträffats i ytterligare 
ett exemplar på Gotland. En fragmentarisk sammansatt benspets återfanns tillsammans med två 
tryckstockar av rådjurshorn, tre artefakter med tydlig fastlandsproveniens, samt två flintspån i 
en mesolitisk mansgrav i Stora Bjärs i Stenkyrka (Arwidsson 1979). Föremålsinventariet i Stora 
Bjärs-graven bär således också vittnesmål om kontakter med fastlandet under mesolitisk tid. En 
möjlig förklaring till att de sammansatta pilspetsarna på det stora hela lyser med sin frånvaro i 
det mesolitiska materialet på Gotland kan vara att deras huvudsakliga syfte, att skära upp djupa 
sår i större villebråd för att få dem att förblöda av sina skador (Edgren 1997: 31), inte kunde 
uppfyllas på en liten ö utan större landlevande vilt. Fynd av sammansatta pilspetsar i gravar och 
våtmarker tolkas av en del arkeologer som att pilspetsarna hade någon särskild betydelse 
(Strassburg 2000: 199 ff; Edgren 1997).  

Inte ens om Stora Förvar var en plats som nyttjades av en mer eller mindre bofast 
befolkning, som Lindqvist och Possnert (1999) menar, förefaller det troligt att dessa människor 
var helt ointresserade av Gotland eller avskurna från forna kontaktnät på det svenska fastlandet 
även om de händelsevis var permanent bosatta på Stora Karlsö. Helene Martinsson Wallin et 
al. (2011) framhåller att det är tänkbart att Stora Förvar-individerna, de äldst daterade 
människorna på Gotland, kan ha varit hemmahörande på det svenska fastlandet. Stora Förvar 
kan då tänkas ha varit en plats som flera fastlandsgrupper kände till och som de brukade som 
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temporär bosättning och jaktstation växelvis under olika tidpunkter på året (Martinsson-Wallin 
et al. 2011: 142). 

I och med keramikens inträde i fyndmaterialet verkar möjligheterna öka för att kunna peka 
ut mer specifika geografiska områden med anknytning till Stora Förvar, åtminstone under 
neolitisk tid. Inger Österholm (1997: 167) menar att det utifrån beskrivningar och teckningar i 
Schnittger och Rydhs (1940) fyndförteckning kan skönjas flera förenande drag mellan 
gropkeramiken från Ajvide och keramiken från Stora Förvar. Detta styrks ytterligare, menar 
Österholm, av att den kronologiska sekvensen av keramiktyper på de båda platserna är uniform 
(I. Österholm 1997). 

Att keramiken på de två närliggande platserna uppvisar likheter är kanske inte speciellt 
förvånande. Betydligt mer intressant är det faktum att Erik Palmgren (2015), utifrån 
mineralanalyser av sju skärvor av mellanneolitisk gropkeramik i materialet från parcell G i 
Stora Förvar, har påvisat att skärvorna uppenbarligen inte härrör från samma plats eftersom att 
lera från fem olika lertäkter kan konstateras. Att en enskild grupp använt sig av lera från ett 
flertal geografiskt åtskilda lertäkter är möjligt, men inte helt sannolikt. 

Gropkeramiska skärvor med trolig proveniens från det svenska fastlandet är i sig inget helt 
unikt för Stora Förvar. Exempelvis uppvisar den av Birgitta Hulthén (1997) undersökta 
keramiken från Ire-lokalen på norra Gotland skärvor vilka troligtvis inte har tillverkats på 
Gotland. Detta indikeras av att dessa skärvor inte innehåller den kalk som karaktäriserar den 
gotländska berggrunden, gotländska leror och följaktligen även gotlandstillverkade lerkrukor. 
Sex av Palmgrens analyserade skärvor bedöms, på grund av sitt höga innehåll av kalk, vara 
tillverkade av lera från gotländska lertäkter. Den sjunde skärvan avviker kraftigt från de 
förstnämnda skärvorna och är sannolikt inte tillverkad av en gotländsk lera. Palmgren menar 
vidare att denna avvikande skärva är tillverkad av en lera hämtad från det svenska fastlandet, 
och anser att skärvan representerar ett inslag från båtyxekulturen (Palmgren & Martinsson-
Wallin 2015). Stora Förvar betraktas således av Palmgren och Martinsson-Wallin som en plats 
där flera olika grupper möttes och medförde sin egenhändigt tillverkade keramik med en 
avvikande geografisk signatur.  

Något som kan vara av intresse gällande keramiken återfinns hos Ludvig Papmehl-Dufays 
(2006) forskning som påvisar att den öländska gropkeramiken, trots att Öland likt Gotland 
består av kalkstensgrund, i regel inte innehåller speciellt mycket kalk. Gropkeramikerna på 
Öland gjorde troligtvis ett medvetet val att använda sig av lera från lertäkter på fastlandet, 
eftersom ett allt för högt kalkinnehåll producerar porösa kärl. Kopplingarna mellan Öland och 
Gotland stärks vidare av att det är på dessa två öar som traditionen med gropkeramiska gravfält 
påträffas, något som möjligen kan ha sin grund i intensiva kontakter mellan människorna 
bosatta på de båda öarna (Papmehl-Dufay 2006: 39, 135).  

Angående möjliga kopplingar mellan Gotland och Öland återfinns det mesolitiska 
lämningar på ön Blå Jungfrun, belägen mellan det svenska fastlandet och Ölands västra kust. 
Vid arkeologiska undersökningar av ett klippöverhäng påträffades spår efter 
redskapstillverkning i form av avslag från lokal kvarts och kvartsit, men även från icke-lokala 
stenar som kristianstads- och sydvästskandinavisk flinta (Alexandersson et al. 2015: 28). Under 
undersökningen påträffades även sälben, i huvudsak från köttfattiga delar av djuret 
(Alexandersson et al. 2015: 30). Sälbenen innehöll för lite kollagen för att kunna dateras genom 
14C-metoden, men träkol från samma nivå som sälbenen daterades till 7040–6695 kal. f. Kr. 
(Alexandersson et al. 2015: 30 f). Förekomsten av kvarts, kvartsit och sydskandinavisk flinta i 
Stora Förvar, tillsammans med det faktum att det är i just Stora Förvar utanför Gotlands västra 
kust som de äldsta spåren efter mänsklig aktivitet har påträffats gör det sannolikt att de 
människor som koloniserade Gotland anlände västerifrån (Andersson 2016: 103). 

Lindqvist och Possnert (1997) är av uppfattningen att Stora Förvar ska betraktas som 
relativt självständig gentemot andra lokaler under mesolitikum, bland annat på basis av 
identifierade skillnader i jaktstrategier gentemot andra gotländska lokaler (Lindqvist & Possnert 
1997: 76). Senare osteologiska undersökningar på neolitiskt material från grottan pekar i 
motsatt riktning då ben från alkfåglar, talrika i Stora Förvar, har konstaterats i kulturlager vid 
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Ajvidelokalen (Mannermaa & Lougas 2005: 185 f). Förekomsten av alkfåglar tyder på någon 
slags koppling mellan de båda platserna, detta eftersom alkfåglar så som tordmule och sillgrissla 
är klipphäckande kolonifåglar vilka nu för tiden häckar i tusental på de klipphyllor som kantar 
både Stora Karlsö och Lilla Karlsö. Det rimligaste antagandet är att fågelbenen på båda 
platserna med största sannolikhet härrör från samma plats: klippavsatserna på Karlsöarna 
(Mannermaa & Lougas 2005: 185 f; Mannermaa & Storå 2006). Inger Österholm verkar alltså, 
utifrån denna tolkning av fågelbenmaterialet, ha rätt i sitt antagande att den mellanneolitiska 
befolkningen på Ajvide ofta tog sig ut till Karlsöarna för att jaga. 

De slutsatser som kan dras med keramiken och de osteologiska undersökningarna som bas 
är att ett flertal mellanneolitiska befolkningsgrupper uppehöll sig i Stora Förvar. Grottan var 
alltså inte en plats förbehållen en enskild grupp så som Österholm (1989; 1997) antyder när hon 
placerar Stora Förvar i Ajvides resursområde, även om kopplingar mellan lokalerna existerar.  

3.2.1 Sociala perspektiv på utbyte och försörjning 

 Forskningen kring mesolitikum har länge fokuserat på hur människor utnyttjade naturen för 
sin överlevnad (Spikins 2008). Detta fokus på resursförsörjning hos jägare-samlare framför mer 
sociala aspekter har fått utstå viss kritik från bland andra Richard Bradley (1984) som raljerande 
påpekar att förhistoriska jägare-samlare inte enbart hade ”ekologiska relationer med 
hasselnötter”, en något tillspetsad kritik mot mesolitikumforskningens fäbless för näringsfång, 
utan också var sociala människor med långt fler dimensioner i sina dagliga liv (se exempelvis 
Strassburg 1997).   

I en likartad kritik framhåller Alexander Gill (2003: 37) att många mesolitiska lokaler 
tenderar att slentrianmässigt bedömas som bosättningar enbart på grund av en avsaknad av 
kompletta gravar. Bosättning som epitet blir således, i enlighet med Gills (2003: 37) kritik, en 
negativ definition av potentiellt mångfasetterade och komplicerade lokaler. Exempelvis 
beskrivs grottan Stora Förvar i fornminnesregistret FMIS som en boplats, även om faktorer som 
rasrisk, fukt och inte minst förekomsten av rikliga mängder avfall talar emot bilden av grottan 
som en lämplig lokal att bosätta sig i under en längre tid(Ericson & Knape 1990: 203 f). 

Anders Strinnholm (2001: 111) diskuterar skapandet av kökkenmöddingar i Ånneröd och 
Dafter i Västra Götaland och framhåller förekomsten av ett mer eller mindre heterogent 
keramiskt material. Strinnholm menar att det många olika typer av gropkeramik som påträffats 
i dessa kökkenmöddingar pekar på att dessa skapades under möten mellan människogrupper 
som vanligtvis levde åtskilda. Detta förefaller rimligt eftersom det förklarar varför det 
keramiska materialet på platsen uppvisar en hög grad av variation. Dessutom, vilket Strinnholm 
framhåller, kan det förklara varför fenomenet med kökkenmöddingar endast uppträder på ett 
fåtal platser (Strinnholm 2001: 111). Kontentan av resonemanget är att kökkenmöddingar har 
uppstått på mötesplatser, förmodligen vid speciella tidpunkter på året, och är resultatet av 
gemensamma måltider.  

Min uppfattning är att Strinnholms tolkning av kökkenmöddingarna är rimlig och att 
resonemanget vidare är tillämpbart på platser med liknande beskaffenhet, vilka då skulle kunna 
betraktas på ett liknande sätt. Från dessa kökkenmöddingar vill jag flytta fokus tillbaka till det 
material som finns representerat i Stora Förvar. Gemensamma drag kan observeras i 
jämförelsen mellan de av Strinnholm presenterade kökkenmöddingarna och det utgrävda 
keramik- och benmaterialet i Stora Förvar. Det är möjligt att ett flertal av dessa grupper, vilka 
efterlämnat en ”keramisk signatur”, befann sig i grottan samtidigt vid speciella tillfällen men 
det är inte heller otänkbart att dessa olika grupper istället turades om att bruka grottan vid olika 
tidpunkter på året. Lindqvist och Possnert (1997) menar att det utifrån osteologiska 
undersökningar inte går att peka på någon tydlig säsongsbunden användning av Stora Förvar. 
Trots detta, mycket på grund av att såväl säl som sjöfågel har förhållandevis regelbundna 
fortplantningscykler, kan det vara rimligt att tänka sig att aktiviteten vid grottan kan ha varit 
större vid de perioder då jakt på säl och sjöfågel var mest gynnsam. Detta kan då ha skapat 
ypperliga möjligheter för geografiskt skilda grupper att samlas på Stora Karlsö. 
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Jag anser att det är rimligt att anta att det vid vissa tillfällen samlades flera normalt sett 
åtskilda grupper på Stora Karlsö, hellre än den alternativa implikationen att de befann sig på 
platsen vid olika tillfällen utan att sammanstråla. Dessutom förekommer andra föremål som inte 
har sitt ursprung på Gotland, däribland de tidigare nämnda yxorna av åsbydiabas samt 
sydskandinavisk flinta (Schnittger & Rydh 1940: 48, 53). Huruvida yxorna representerar 
mesolitikum eller neolitikum är svårt att avgör då exempelvis trindyxor förekommer under båda 
tidsperioderna. Därutöver har vissa föremål av älghorn påträffats i skikt djupt ner i grottans 
kulturlager (Schnittger & Rydh 1940: 46, 53). Sammantaget indikerar älghorn, sydskandinavisk 
flinta, åsbydiabas och keramik att de som rörde sig på Stora Karlsö under mesolitikum och 
neolitikum inte var avskurna från ett vidare kontaktnät i Östersjöområdet.  

När det kommer till föremål och varuutbyten i icke-kapitalistiska samhällen är jag av 
uppfattningen att vi inte kan förstå dessa fenomen till fullo om vi stirrar oss blinda på det vi 
idag kallar ekonomi. Vi måste först acceptera att det viktigaste i en situation då föremål byter 
ägare inte alltid behöver vara föremålet som utbyts, utan de sociala relationerna som är 
behäftade med utbytet. Att byteshandel sker med mänskliga relationerna i fokus knyter an till 
en bredare diskussion av det antropologiska studiet av ekonomi.  

Ekonomihistorikern Karl Polanyi (1957) hävdar att det endast är i kapitalistiska, 
marknadsdrivna samhällen som vi kan tala om den ekonomiska sfären som i någon mån 
frikopplad från sociala institutioner. I så kallade ”traditionella”, för-kapitalistiska samhällen 
som inte opererar i enlighet med ett marknadssystem, menar Polanyi, är det som vi skulle kalla 
ekonomi sammanflätat med andra aspekter av samhället, exempelvis släktskapsrelationer eller 
religiösa- och politiska institutioner. Polanyi (1957: 243) kallar det han bedömer som den 
traditionella formen av ekonomi för substantivistisk ekonomi. En sådan ekonomi baseras på de 
materiella handlingar som garanterar människornas överlevnad (jakt, odling, insamling, fiske 
et cetera) och är så djupt förbundet med det dagliga livet, den sociala organisationen och 
levnadssättet att det egentligen inte går att tala om ekonomi som en separat sfär. 

Polanyis substantivistiska ekonomi har sina klara poänger och har exempelvis omarbetats 
av Marshall Sahlins i dennes verk Stone age economics (1972) som tar fasta på att ekonomisk 
rationalitet är ett relativt begrepp och att en förståelse måste utgå ifrån det kulturella 
sammanhanget. Att dela med sig av det man har kanske anses irrationellt i en kapitalistisk 
kontext, men kan i en icke-kapitalistisk kontext snarast beskrivas som en högst rationell 
handling som maximerar de sociala relationerna.  

En annan forskare som inspirerats av Karl Polanyi är den amerikanske kulturantropologen 
David Graeber. Graeber (2011: 21 ff) kritiserar den moderna ekonomisvetenskapens 
användande av det han kallar för ”myten om byteshandel”. I motsats till vad som står i många 
läroböcker om ekonomi är inte byteshandel ett arkaiskt steg som föregick den monetära 
ekonomin, så som den ofta framställs. Graeber menar istället att byteshandel uppstod efter den 
monetära ekonomins inträde och syns tydligast i sammanhang där det råder brist på pengar. 
Utbyten av varor sker då i vad som förefaller vara någon slags ursprunglig ekonomisk handling, 
men i själva verket sker det med referens till den monetära ekonomin som råder (Graeber 2011: 
24). Skuld, det som många ekonomer anser är ett modernt påfund, är istället det som har starkast 
etnografiskt och historiskt stöd och bygger på givande av gåvor med implicita krav på 
reciprocitet (Graeber 2011: 35 f). Det förekommer visserligen en form av byteshandel i icke 
marknadsstyrda samhällen, men denna bygger på undantagsfall då människor utan någon 
djupare relation till varandra, och som troligtvis aldrig träffar varandra igen, ägnar sig åt ett 
byte (Graeber 2011: 30). 

Det är troligare att det utbyte av artefakter och råmaterial, flinta, kvarts, horn et cetera, som 
skedde under stenåldern i Skandinavien hade karaktären av ett system där ekonomin, om det 
går att tala om en sådan, var integrerad eller inbäddad i sociala relationer. En ekonomisk vinning 
i nutida bemärkelse var sannolikt inte det som motiverade människor att träffas och byten av 
råmaterial och artefakter syftade snarare till att upprätthålla goda sociala relationer med 
människogrupper i omgivningen (Carlsson 2003). Utbyten var således troligen inte en 
angelägenhet mellan två för varandra okända parter vilka försökte maximera ekonomisk 
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vinning i en separat ekonomisk sfär. Det förefaller betydligt troligare att dessa utbyten istället 
skedde på mötesplatser där gåvor gavs, med det implicita kravet på reciprocitet, för att knyta 
nya band eller för att underhålla befintliga vänskapsband och allianser. 

3.3 Människor och grottor 

Grottor har använts av människor och människans föregångare i hundratusentals år och till en 
rad olika ändamål. Grottor och andra slutna utrymmen tenderar att ackumulera tjocka 
kulturlager som under en lång brukningstid exempelvis kan ha plattats till eller delvis grävts 
bort och sedan successivt fyllts på med nya kulturlager (Straus 1997). Att lagerföljden i Stora 
Förvar är komplicerad är således en återkommande problematik även vid undersökningar av 
andra mänskligt nyttjade grottor, abrier och klippskjul. Stratigrafin är förstås sällan helt 
okomplicerad på mer konventionella utgrävningar ute under bar himmel, men grottors fysiska 
egenskaper och utformning bidrar till att de allt som oftast är behäftade med ytterligare problem 
av mer specifik karaktär. 

Grottan Stora Förvars belägenhet i ett kalkstensberg antas ha bidragit med ypperliga 
kemiska förhållanden för bevaring av organiskt material (Knape & Ericson 1983: 175). Grottor 
kapslar även in och skyddar arkeologiskt material från fysiska störningar av väder och vind och 
kan dessutom förhindra att kadaver slits sönder och sprids ut över stora områden av diverse 
asätare. Att arkeologiskt material ofta bevaras exceptionellt väl i grottor bidrar till deras 
överrepresentation bland arkeologiska fyndlokaler, och Stora Förvars arkeologiska material är 
förmodligen ovanligt representativt för det material som under stenåldern deponerades däri 
(Knape & Ericson 1983: 175) 

I denna korta redogörelse för människors bruk av grottor till allehanda ändamål väljer jag 
att särskilja och diskutera två mycket olikartade inriktningar. Den första av dessa inriktningar 
gör gällande att förhistoriska människor begagnade sig av grottor på en opportun basis då de 
bedömt att det var lägligt eller praktiskt att göra så, oavsett om det rör sig om boende, förvaring, 
arbete, soptipp eller begravningsplats (Straus 1997). I linje med detta hävdas också att 
arkeologer i onödan behäftar grottor med mystiska föreställningar vilka inte alltid underbyggs 
med erforderliga argument (Straus 1997: 1). Företrädare för den andra inriktningen betraktar 
grottor som speciella naturformationer som i alla tider har lockat till sig människor och som 
ofta är kopplade till döden och nedstigande i underjorden, och således ypperliga platser för så 
kallade rituella aktiviteter (Bradley 2000: 35, 118).  

Stora Förvars säregna utseende och strandnära belägenhet på det likaledes säregna Stora 
Karlsö gör att det inte är svårt att föreställa sig att grottan kan ha varit tilldragande för mänskliga 
aktörer. Att ett landskaps eller en plats utseende och beskaffenhet har en förmåga att influera 
människor är inte något som dagens arkeologer förnekar (se exempelvis Zedeño 2000). En av 
arkeologins förgrundsfigurer som associeras med ’the new archaeology’, den 
naturvetenskapligt präglade, processuella teoribildningen, nämligen amerikanen Lewis 
Binford. Binford för fram diskussionen av platser i arkeologiska sammanhang i sin The 
archaeology of place (1982) och argumenterar för att olika platsers relation till varandra och 
deras olika beskaffenheter gällande näringsfång och resursutvinning är viktiga pusselbitar i 
studiet av förhistoriska samhällen. Relationen mellan olika ekonomiska zoner och kartläggning 
av aktivitetsytor är viktiga arkeologiska verktyg, men vad som saknas i Binfords koncept av 
platsstudier är sådant som rör sociala relationer och kosmologi. Det bör poängteras att Binford 
inte på något sätt argumenterade mot att forntidens människor hade dessa kompetenser, han 
anser däremot att våra möjligheter att arkeologiskt undersöka dessa fenomen är ytterst 
begränsade. 

I studiet av moderna jägare-samlare har många istället funnit skäl att kritisera denna 
processuella syn av människor som agerar för att maximera utdelningen av ett specifikt 
resursområde. Ett landskap är också intimt sammankopplat med de kosmologiska 
föreställningar som finns hos gruppen som lever och verkar i detsamma (David et al. 2014: 
1178).  Människor har en remarkabel förmåga att på olika sätt knyta an till-, och skapa relationer 
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med platserna de lever på. Vägen från en plats till en annan blir snarare en förkroppsligad 
praktik som styrs av minnen, snarare än ett koncept som styrs av avståndet i meter och tid i 
minuter. Landskapet är således en erfarenhet och en relation mellan människor, djur, träd och 
naturformationer snarare än en samling ”objektiva” sätt att kvantifiera, mäta, bedöma och 
beskriva platsen (se exempelvis Tilley 1994). 

Richard Bradley menar att i synnerhet platser och naturformationer som utmärker sig 
visuellt i landskapet har, såväl arkeologiskt som etnografiskt, visat sig vara benägna att attrahera 
människor (Bradley 2000: 35). Det behöver inte heller antas någon opposition mellan mänskligt 
skapade monument kontra monumentala naturformationer, något som kan relateras till att en 
del arkeologer betraktar deponeringen av ben i grottor under mesolitikum och neolitikum som 
besläktad med användandet av megalitgravar under neolitikum och menar att det inte förelåg 
någon radikal ideologisk separation mellan mesolitiskt- respektive neolitiskt gravskick 
(Hellewell & Milner 2011: 66; se även Dowd 2008). 

Bradley (2000: 118) framhåller en rad särskilt påtagliga naturliga platser som han kallar 
liminala eller gränsöverskridande, exempelvis havsstränder där gränsen mellan hav och land är 
i fokus, eller grottor eftersom det där finns skäl att göra kopplingar till både ett nedstigande i 
underjorden och ett uppstigande ur densamma. Jimmy Strassburgs (2000: 116–121) diskussion 
av grottor vid den mesolitiska strandlinjen i Norge och Sverige påminner på många sätt om 
Bradleys resonemang. Grottor kopplade till nedstigande i underjorden och intimt förknippade 
med mesolitisk shamanism. Strassburg (2000: 116 ff, 229, 237) menar exempelvis att grottor 
användes som speciella begravningsplatser för shamaner eller andra avvikande individer vilka 
efter döden behövde bortföras från boplatsområden och isoleras från de levande under strikt 
uppsikt av rituella specialister. Vilken bäring dessa antaganden har undersöks i följande kapitel.  
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4 De döda människorna 

 

Döden är ett öde som tids nog drabbar alla varelser som en gång dömts att leva. Att förlora en 
närstående är en känsloladdad situation som omgående innebär både personliga och sociala 
effekter för de efterlevande. Den döda kroppen både är och är inte den person man en gång 
kände (se Nilsson Stutz 2016: 34) och dödsfallet innebär ofta att statuspositioner och relationer 
inom den drabbade sociala gruppen kan komma att konsolideras eller förändras (se exempelvis 
Bell 1992: 211). Kapitel 4 är vigt åt en diskussion av det humana benmaterial som vittnar om 
att döda människor placerades i Stora Förvar under mesolitikum. Syftet är att problematisera 
och pröva vissa teorier kring hur och varför dessa mesolitiska individer kom att deponeras i 
grottan. 

4.1 De döda i Stora Förvar 

Skelettdelar från människa kunde under den sex somrar långa utgrävningsperioden konstateras 
i så gott som samtliga av Stora Förvars parceller och fyndskikt. Förekomsten av rödockra, en 
vanlig beståndsdel i mesolitiska gravkontexter, i kulturlagren är ytterligare en indikation som 
kan tyda på att grottan hade rituella användningsområden. Grottans kulturlager uppvisar förstås 
den med mänskligt nyttjade grottor behäftade ”palimpsest-effekten” (se avsnitt 3.3 i 
föreliggande uppsats), men det är trots detta av intresse att inte en enda komplett eller nästan 
komplett jordbegravning har kunnat konstateras.  

Christian Lindqvist och Göran Possnert (1999: 82 ff) framför en teori om att Stora Karlsö 
under mesolitikum kan ha varit en ”dödens ö” dit människor paddlade i sina stockbåtar för att 
begrava sina döda under informella former i Stora Förvar, och möjligen även i öns övriga 
grottor. Jimmy Strassburg (2000: 118) förlänger Lindqvists och Possnerts resonemang om 
”dödens ö” till att inbegripa begravning av shamaner eller andra farliga eller på något vis 
avvikande individer. Även Anders Carlsson (1998) är inne på ett liknande spår då han funderar 
på om Karlsöarna under stenåldern var förknippade med döden. Denna tolkning gör Carlsson 
(1998: 50) på grund av att Karlsöarnas riktning från den gotländska västkusten sett 
sammanfaller med solnedgången, samt de tidigaste tolkningarna av grottan som en plats där 
förhistorisk antropofagi och människooffer utövades. 

I det material som tillvaratogs från Stora Förvars parcell G identifierar Lindqvist och 
Possnert (1999) människoben från omkring tio individer. Det humana benmaterialet påträffades 
till största delen utspritt i kulturlagren och var i en del fall kraftigt fragmenterat. Utöver detta 
bar vissa av människobenen, bland annat kraniefragment och lårben, skär- och huggspår som 
närmast minner om styckning. Dessutom var dessa ben beblandade med det övriga 
benmaterialet, det som beskrivs som slaktavfall från diverse bytesdjur, så som säl, fisk och 
sjöfågel.  

De skador som observerats på skelettmaterialet från Stora Förvar ska troligen inte kopplas 
samman med våldsamheter då personerna i fråga fortfarande var vid liv, vilket troligen var fallet 
med den mesolitiske mannen från Stora Bjärs i Stenkyrka socken (avsnitt 3.2 i föreliggande 
uppsats), utan verkar ha tillfogats benen efter döden. Hur ett fynd av en egendomlig samling 
ben från de mesolitiska lagren i parcell D mottogs vid påträffandet återges av den då ansvarige 
grävledaren Lars Kolmodin i ett brev som denne på förekommen anledning sänt till 
Riksantikvarien: 
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Det fullständigare kraniet låg ungefär i midten af grottan under en temligen stor stenflisa, 

det andra omedelbart intill n. ö. väggen, likaledes under en flisa och i dess närhet 

anträffades fragment af skelettet såsom kotor, armbens- och lårbensbitar o. s. v. men allt 

utan ordning, så att det vill synas som om benen varit skilda åt innan de kommit på sin 

plats- således synes här icke någon begrafning af liket hafva egt rum. Den omständigheten, 

att alla fragment af de rörformiga benen äro klufna på längden kan möjligen förklaras 

genom förmultning men man kommer per analogiam i afseende på de klufna rörformiga 

kreatursbenen lätt nog att tänka på kannibaliska måltider. Då jag fann dessa kranier och 

skelettdelar ville jag icke vidare fortsätta uppbrytandet af stenplanet för att icke af 

okunnighet begå någon felaktighet. Några vapen eller redskap anträffades icke i samma 

schakt som kranierna men väl säl- och fårben. (Schnittger & Rydh 1940: 39) 
 
Kolmodins beskrivning av den stora koncentrationen ben som verkar härröra från samma 
individ är intressant. Benen påträffades inte i på ett sådant sätt att den utan omsvep går att kalla 
för en primärbegravning där den döde lagts i graven i ett stycke, utan det förefaller istället som 
om benen slängts ihop i en hög i grottan. Dessvärre har inte alla dessa ben överlevt 1800-talets 
dokumentationsprocess, varför jag måste sätta min tilltro till att Kolmodins beskrivning är 
korrekt och med erforderlig precision återger fyndomständigheterna. Människobenens 
placering antyder möjligen, precis som Kolmodin noterar, att den avlidnes mjukdelar avlägsnats 
och benen disartikulerats före deponeringen i grottan. De mänskliga kvarlevor som beskrivs av 
Kolmodin låter som möjliga rester efter en paketgrav.  

En paketgrav är en typ av sekundärbegravning där den dödes kvarlevor, hoplagda som i ett 
paket eller bylte, rimligtvis inte kan ha hamnat på platsen där de sedermera anträffats förrän 
den döda kroppen nått ett stadium av långt framskriden förruttnelse. Genom en 
förbehandlingsprocess, där kroppen tillåts förmultna, antingen ovan jord eller under densamma, 
kan kroppens mjukdelar avlägsnas och benen samlas ihop för att sedan deponeras på önskvärd 
plats (se Wallin 2015; Norderäng 2007). I senmesolitiska Skateholm har man exempelvis 
påträffat hopbuntade människoben vilka vittnar om att man troligtvis styckade liket inför 
deponeringen i jorden (Larsson 1988: 116 f). Även i franska Petit Marais har man funnit spår 
som tyder på att en del döda kan ha sekundärbegravts som paket under mesolitikum (Gray Jones 
2011: 202). 

Det faktum att den påträffade benhögen i parcell D i Stora Förvar bestod av en 
koncentration av benelement ”huller om buller” samt att flera ben bedömdes uppvisa spår av 
att ha blivit renskrapade eller på annat sätt preparerade efter dödens inträde, talar för att benen 
placerades i grottan i skeletterat tillstånd. Utöver denna bensamling upptäckte Hjalmar Stolpe 
ytterligare en med liknande beskaffenhet i skikt F:11 (Schnittger & Rydh 1940: 47 f). Benfyndet 
i fråga diskuteras även av Lindqvist och Possnert (1999: 83) som jämför detta med fyndet av 
en till synes sammanbunden individ, möjligen placerad i sidliggande hockerställning, vid 
lokalen Kambs i Lummelunda på nordvästra Gotland (Lindqvist & Possnert 1999: 82 f). 

Eftersom de människoben vilka kan misstänkas ha tillhört någon form av paketgrav inte 
har kunnat lokaliseras i det tillvaratagna materialet, samt att de inte skissades eller 
fotograferades in situ, är det förstås omöjligt att med fullkomlig säkerhet uttala sig om huruvida 
dessa verkligen utgjorde paketgravar eller inte. Däremot pekar beskrivningarna enligt mig med 
stor sannolikhet på att det rör sig om sekundärt modifierade kvarlevor vars beskrivna utseende 
och sammanhang vittnar om en utdragen begravningspraktik som inbegrep skelettering samt 
annan åverkan på skelettdelar med hjälp av olika slags verktyg. 

Dessa skelettdelar vilka påträffades i ansamlingar utan anatomisk positionering, där flera 
ben uppvisade tecken på skrapning och märgspaltning (Schnittger & Rydh 1940: 39, 47 f), kan 
tyda på att någon form av konvention var rådande. Lindqvist och Possnert ser det som en 
möjlighet att Stora Förvar användas för deponering/begravning av människor som dött och 
skeletterats på annan ort (Lindqvist & Possnert 1999: 82), och de av Kolmodin och Stolpe funna 
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benpaketen beskrivs som så pass oordnade att de torde ha varit skeletterade vid någon tidpunkt 
innan själva deponeringstillfället.  

En intressant aspekt att ta ställning till är att det på Gotland syns en generell avsaknad av 
mesolitiska gravläggningar av liknande datering som Stora Förvar-individerna, möjligen med 
undantag för ett mänskligt skallbensfragment som ska ha påträffats, men som senare inte har 
kunnat återfinnas, tillsammans med sälben och flintavslag vid Svalings på norra Gotland 
(Lindqvist & Possnert 1999: 83; Munthe & Hansson 1930: 258). En av benansamlingarna i 
Stora Förvar påträffades under en ”stenflisa” (Schnittger & Rydh 1940: 39), vilket tentativt 
omnämns av Lindqvist och Possnert som en möjlig indikation på en rasolycka där delar av 
grottans tak kan ha rasat in (Lindqvist & Possnert 1999: 83). Utifrån Kolmodins beskrivning av 
omständigheterna, vilka inkluderar disartikulerade ben och ben som kluvits, tyder det snarare 
på att den så kallade stenflisan kan ha placerats medvetet ovanpå de deponerade skelettdelarna. 

Strassburg (2000: 116 ff, 229) samt Lindqvist och Possnert (1999) diskuterar möjligheten 
att de individer som gravlagts i Stora Förvar representerar avvikande individer som av olika 
anledningar uppfattades som icke-normativa av andra människor i sin omgivning, och som efter 
döden därför behövde isoleras från de levande. På grund av den förhållandevis jämna 
spridningen avseende biologiskt kön och ålder menar jag att de döda i Stora Förvar sannolikt 
inte kan tas för att representera enbart avvikande individer, även om de identifierade individerna 
är förhållandevis få sett till tidsspannet och därför säkerligen inte representerar en hel 
befolkning. Det saknas ett tydligt mönster som kan styrka någon form av urvalsprocess (för en 
liknande kritik angående situationen på Skateholm, se Bäcklund Blank & Fahlander 2006: 266). 
Som exempel på en lokal som uppvisar tydliga tecken på selektion kan belgiska Grotte Margaux 
anföras, där kvarlevorna efter sju vuxna kvinnor av mesolitisk datering har påträffats (Toussaint 
2011). Detta tyder på ett medvetet urval av just vuxna kvinnor och är en typ av selektion som 
inte syns i Stora Förvar. Dessutom verkar Grotte Margaux, att döma av den uppenbara 
avsaknaden av ytterligare arkeologiskt material inte ha haft några andra användningsområden 
än just sekundärbegravningar (Toussaint 2011) medan Stora Förvar, av den stora mängden 
övriga fynd att döma, definitivt hade det. 

4.2 Ordning och oreda 

Deponeringen av de mänskliga kvarlevorna i Stora Förvar har, menar jag, tidigare nämnts i 
ordalag som antyder att denna praktik på något sätt skulle vara att betrakta som märklig eller 
nedvärderande. I mer populära publikationer, exempelvis det guidehäfte som finns att köpa på 
Stora Karlsö, behandlas frågan av nödvändighet endast flyktigt. Däri föreslås det exempelvis 
att framtida studier av det tillvaratagna benmaterialet möjligen kan bringa klarhet i hur man 
behandlade sina döda (Hejdström 2009). En genomgång av det magasinerade materialet skulle 
mycket väl kunna ge en bättre bild av omfattningen av gravskicket men karaktären torde vara 
fastslagen i och med att förekomsten av disartikulerade ben är tydlig. Formuleringen i 
guidehäftet verkar enligt mig åskådliggöra en viss ovilja att betrakta de spridda benen som ett 
uttryck för ett acceptabelt gravskick och verkar således hysa en förhoppning om att framtida 
studier ska kunna påvisa en utifrån dagens synsätt mer logisk hantering av de döda. 

Chantal Conneller (2006) kopplar oviljan att kännas vid disartikulering som en legitim 
praktik under mesolitikum till de senaste decenniernas fokus på gravfält och social komplexitet. 
Människoben i mesolitiska bosättningslager är inte ovanligt runt om i Europa även om dessa 
fynd i regel tilldrar sig mindre uppmärksamhet än kompletta skelettgravar (Conneller 2006). 
Problemet, menar Conneller (2006: 159), består i etnocentriska föreställningar som framhåller 
den intakta kroppen och den slutna kontexten som det ”rätta” sättet att hantera sina döda.  

Meiklejohn och Denston (1987: 298) sammanställer mesolitiska fyndlokaler runt om i 
Europa och tabulerar dessa i ”kompletta- eller nästan kompletta skelett”, ”spridda ben” samt 
”både och”. De menar att det finns en fara att spridda ben inte dokumenteras med erforderlig 
noggrannhet på platser där det samtidigt förekommer formella begravningar, och vidare 
konkluderar de att mesolitiska lokaler med enbart spridda ben är så pass många till antalet att 



29 
 

det är mer sannolikt att dessa ben representerar ett accepterat begravningsförfarande snarare än 
primärgravar som har blivit störda av senare aktiviteter på platsen (Meiklejohn & Denston 
1987: 298 f). 

Stora Förvar är långt ifrån unikt avseende mesolitiska människoben med spår efter 
disartikulering. Exempelvis bär ett mänskligt armbågsben daterat till 7314–7075 kal. f. Kr., 
funnet Kent’s Cavern i England, uppenbara märken efter skärande verktyg i benets ena ände, 
samt märken efter att ha blivit krossat och knäckt medan benet fortfarande var färskt (Schulting 
et al. 2012 [2015]). De skärmärken som påträffats på benet tolkas som spår efter att ligament 
skurits av (Schulting et al. 2012 [2015]).  Krosskadan framhålls som en möjlig indikation på 
antropofagi, även om det inte går att ytterligare leda i bevis att människor faktiskt åt av den 
döde. 

Den senmesolitiska Skateholmsboplatsen i Skåne med det närbelägna gravfältet 
innehållande uppemot 100 gravar bjuder ett ovärderligt källmaterial som kan användas för att 
förstå de mesolitiska människornas attityder till såväl livet som döden. Två av gravarna i 
Skateholm I har kunnat dateras utifrån benmaterialet, kompletterat med dateringar av träkol, 
vilket gav tidsspannet 5400–4700 kal. f. Kr. (Bäcklund Blank & Fahlander 2006: 262). Andra 
anläggningar samt kulturlager tillhörande Skateholm II anger tiden 6000–4000 kal. f. Kr. 
(Bäcklund Blank & Fahlander 2006: 262). I Skateholm återfinns de typiska anläggningar som 
troligtvis lagt grunden till mångas bild av det mesolitiska gravskicket. Gravarna har blivit 
arketyper för den mesolitiska begravningstraditionen, trots att stor variation föreligger. Vid en 
snabb överblick verkar det i regel röra sig om människor som blivit gravlagda utsträckta på 
rygg eller ihopkrupna i sovställning, men då anläggningarna skärskådas framträder en mer 
nyanserad bild.  

Skateholm uppvisar praktiker som först invaggar oss i en känsla av trygghet i och med 
förekomsten av den för oss bekanta behandlingen av de döda, för att sedan uppvisa en synbar 
oordning och en hantering av mänskliga kvarlevor som går tvärt emot våra föreställningar av 
vad som är respektabelt och värdigt de döda. Ett flertal gravläggningar vid Skateholm bedöms 
utgöra sekundärbegravningar där kropparna först efter mjukdelarnas förmultning har placerats 
i den aktuella graven och exempel finns på att benelement har avlägsnats från gravlagda 
individer (Nilsson Stutz 2016). Två gropar med ben som uppvisar spår efter eld har också 
påträffats på platsen. Grav 20 innehöll små mängder brända människoben och i grav 11 
påträffades flera gropar innehållande brända ben från både djur och människa (Bäcklund Blank 
& Fahlander 2006: 261; Nilsson Stutz 2003: 247 f). En anläggning som verkar utgöra resterna 
av ett stolphål innehöll en blandning av djurben, flinta, rödockra samt en mjölktand från 
människa, och kan fogas till de mer svårförståeliga konstruktionerna på gravfältet (Strassburg 
2000: 249). 

Både Åsa M. Larsson (2009) och Fredrik Fahlander (2010) poängterar att det som tydligt 
förenar många gropkeramiska boplatser är förekomsten av mänskliga kvarlevor spridda i 
boplatslager, och att de jordbegravningar som finns representerade ofta uppvisar inkompletta 
skelett. Initialt har detta vid många tillfällen tolkats som resultatet av sentida störningar i form 
av dikningar eller plöjning, exempelvis föreslogs det tidigt att avsaknaden av skallar i många 
av gravarna på Ajvide härrörde från sentida plöjningsarbeten eller synnerligen ogynnsam 
markkemi (Burenhult 1997). Detsamma har hävdats gällande de spridda benen på 
Ajvideboplatsen, men det att benen påträffas i olika nivåer i kulturlagren, kombinerat med att 
skelettfragment även påträffats nära kompletta skelett på gravplatsen pekar på att de inte härrör 
från sönderplöjda gravar utan att gravläggningar medvetet grävts upp och manipulerats (Wallin 
2015: 56 f).  

Liksom Paul Wallin (2015) tror jag givetvis inte att forntida människor behandlade sina 
döda på ett sätt de själva uppfattade som märkligt; deras handlingar var förstås meningsfulla 
och viktiga i den värld de då levde i. Fenomenet med sekundärbegravningar och modifiering 
av gravlagda skelett är under förhistorisk tid så pass vanligt förekommande att det blir 
uppenbart att det moderna begreppet grav inte är allt för lätt att översätta till en förhistorisk 
kontext (Larsson 2009; Fahlander 2010; Nilsson Stutz 2010), och att en diskussion av ritual och 
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mening i döden inte endast är reserverad för sådant som överensstämmer med vår bild av hur 
en grav ska se ut. 

De många gravar som uppvisar tydliga spår efter att på olika sätt ha blivit manipulerade i 
efterhand antyder möjligen att begravningsförfarandet många gånger inbegrep en utdragen 
process där de mänskliga kvarlevorna hanterades under lång tid av associationer med de döda 
(Fahlander 2010; Bäcklund Blank & Fahlander 2006; Wallin 2015). Själva nedläggandet av en 
anatomiskt komplett individ i en jordgrav kan vara den inledande fasen i en ceremoniell kedja 
som involverade att vissa av de gravlagda individerna grävdes upp och där kvarlevorna sedan 
sekundärbegravdes som bylten eller fragmenterades och spreds ut på boplatser, gravfält eller 
viktiga platser i landskapet (se Wallin 2015).  

Sekundära manipulationer av mänskliga kvarlevor och deponering av desamma associeras 
ofta med ritualiserade sammanhang centrerade kring begreppet förfäderskult (Cauwe 2001). 
Inom ramen för förfäderskulten kan det exempelvis antas att det var av vikt att ben återbördades 
till platser i landskapet vilka associerades med nämnda förfäder (se exempelvis Wallin 2015; 
Larsson 2009: 396; von Hackwitz 2009: 49). Benen kan således sägas ha blivit en del av 
förfädernas mark, och den kontinuerliga tillförseln av nytt benmaterial kan ha varit ett sätt att 
upprätthålla platsens kraft och kontakten med förfäderna (Wallin 2015: 60). Från det 
senmesolitiska gravfältet Zvejnieki i Lettland finns exempel på hur en dubbelgrav grävdes i en 
redan välanvänd del av gravfältet (Nilsson Stutz 2010, 2013). Ben från ytterligare en individ 
finns representerade i graven, antagligen nedstoppade i disartikulerat tillstånd och Nilsson Stutz 
(2013: 1026) kopplar detta till en vilja att ta del av platsens historia, vilket understryker att 
Zvejnieki som plats troligtvis hade stor betydelse. 

 

Tabell 1. Några mesolitiska lokaler med spår efter sekundära begravningspraktiker. 

Lokal Datering Typ av hantering Källa 

Grotte Margaux, Belgien 9250–8600 kal. f. Kr.; 

8800–8200 kal. f. Kr. 

Disartikulering, skärspår Toussaint 2011: 101 

Abri des Autours, Belgien 9000–8350 kal. f. Kr. Disartikulering, kremation Cauwe 2001: 154 

Langford, England 5657–5561 kal. f. Kr. Kremation Schulting et al. 2016: 19 

Kent’s Cavern, England 7314–7075 kal. f. Kr. Skärspår Schulting et al. 2012 (2015): 

36 

Les Perrats, Frankrike 7307–6701 kal. f. Kr. Disartikulering, skärspår Boulestin 1999: 17 

Petit Marais, Frankrike 8533–7833 kal. f. Kr.; 5969-

5667 kal. f. Kr. 

Disartikulering, kremation Gray Jones 2011: 58 

Les Varennes, Frankrike 8635-7066 kal. f. Kr. Disartikulering Gray Jones 2011: 58 

Hardinxveld-Polderweg, 

Nederländerna 

5500–4500 kal. f. Kr. Disartikulering, skärspår Smits & van der Plicht 2009: 

65 

Kanaljorden, Sverige 6029–5640 kal. f. Kr. Kranieborttagning Hallgren 2011: 244 

Skateholm (I, II), Sverige  5500–4950 kal. f. Kr. (I); 

5980–5660 kal. f. Kr. (II) 

Disartikulering, kremation Bäcklund Blank & Fahlander 

2006; Blankholm 2008 

Schela Cladovei, Rumänien 7055–6775 kal. f. Kr. Kranieborttagning Bonsall et al. 2013 

Vlasac, Serbien 7500–6200 kal. f. Kr. Disartikulering, kremation Borić et al. 2009: 248 

Stanovoe 4, Ryssland 8692–8687 kal. f. Kr.; 8638–

8464 kal. f. Kr. 

Disartikulering Alexandrovskiy et al. 2009: 

tab. 1 

Ozerki 17, Ryssland 6643–6563 kal. f. Kr.; 

6641–6562 kal. f. Kr. 

Disartikulering Alexandrovskiy et al. 2009: 

tab. 1 
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Tidigare föreställningar om att mesolitiska jägare-samlare inte ägnade sig åt komplexa eller 
utdragna handlingar i samband med hanteringen av sina döda har ifrågasatts under en längre 
tid, likaså blir studierna som fokuserar på dessa handlingar fler och fler (se exempelvis Gray 
Jones 2011). Många mesolitiska lokaler runt om i Europa uppvisar spår efter utdragna eller 
flerledade begravningspraktiker (kremation, disartikulering, skärspår, kranieborttagning et 
cetera) (Tab. 1). Tabellen gör inte över huvud taget anspråk på att vara någon uttömmande 
summering, utan dessa lokaler anförs endast som exempel på att spridda ben med olika typer 
av åverkan inte är allt för ovanliga i det bredare mesolitiska sammanhanget i Europa. Individer 
som bär spår efter dessa utdragna processer kan således inte utan vidare klassificeras som 
anomalier, utan förevisar en mångfald i det mesolitiska gravskicket i Europa. Tabellen 
innehåller även flera lokaler där djurben och människoben förekommer i samma kontexter. Så 
är fallet med exempelvis Vlasac (Boric et al. 2009: app. 1), Kent's cavern (Schulting et al. 2012 
[2015]: 31), Les Varennes (Gray Jones 2011: 160 f), Hardinxveld-Polderweg (Smits & van der 
Plicht 2009: 65) och Les Perrats (Boulestin 1999: 15 f).   

Grottan Les Perrats utgör enligt mig en bra parallell till Stora Förvar då den innehöll 
disartikulerade människoben från både vuxna och barn, på vilka tydliga spår efter skärande 
verktyg kunde konstateras, påträffade bland mängder av djurben (Boulestin 1999: 15f). 
Kontextuella kopplingar mellan människoben och djurben har dock djupare rötter än 
mesolitikum, vilket kan understrykas genom fyndet av ben från ett perinatalt barn, 14C-daterat 
till 13500 kal. f. Kr., påträffat bland djurben vid en förmodad styckningsplats i Wilzczyce, 
Polen (Irish et al. 2008). Angående skandinavisk mesolitikum har det vidare konstaterats att en 
tydlig koppling mellan djurben och människoben föreligger på många lokaler. Larsson et al. 
(1981: 164 ff) visar exempelvis att 37,3 % av mesolitiska lokaler med bevarade ett bevarat 
djurbenmaterial även innehåller spridda människoben som inte verkar vara resultatet av primära 
gravläggningar. Detta är fallet med exempelvis Ageröd I i Sverige, Skipshelleren i Norge och 
Tybrind Vig i Danmark (Larsson et al. 1981: tab. 1). 

Stora Förvar inkluderas inte i den tabell som Larsson et al. (1981: tab. 1) presenterar, vilket 
endast beror på att man år 1981 ännu inte hade kunnat datera grottan till mesolitikum, annars 
skulle lokalen sannolikt ha inkluderats där. Om vi följer resonemanget att utspridda 
människoben bland djurben härrör från avvikande individer skulle mer än en tredjedel av alla 
lokaler med mesolitiska människoben i Skandinavien innehålla spår av avvikande individer 
eller avvikande hantering. Därmed verkar disartikulering och andra likartade handlingar snarare 
utgöra en relativt vanligt förekommande variation i gravskick.  

4.3 Kluvna ben och skrapade skallar 

Christian Lindqvist och Göran Possnert (1999) gör bedömningen att användningen av Stora 
Förvar under mesolitikum inte inskränkte sig till en roll som antingen temporär fångststation 
eller en rituell plats för begravningar och andra ”kulthandlingar”, utan karaktäriseras som en 
viktig och mer permanent lokal med betoning på jakt, fiske, matlagning och 
redskapstillverkning. Precis som Lindqvist och Possnert ser jag denna polemik mellan ritual å 
ena sidan, och försörjning å den andra, som en onödig opposition. Fyndmaterialet säger oss att 
säl, fisk och fågel har infångats och hanterats på platsen, liksom fyndmaterialet säger oss att 
människor efter sin död har placerats i grottan, förmodligen ackompanjerade av någon form av 
handlingar som av de efterlevande ansågs meningsfulla. Mönstret i resursutnyttjandet indikerar 
ett mer eller mindre permanent utnyttjande av grottan (Lindqvist & Possnert 1999: 81 f), i 
motsats till att grottan fungerade som en soptipp för kadaver efter sälar som jagats av människor 
vilka enkom befann sig på Stora Karlsö under korta perioder (Knape & Ericson 1990).  

Lindqvists och Possnerts (1997, 1999) genomgång av det gedigna benmaterialet från Stora 
Förvars parcell G visar på ett varierat utnyttjande av områdets resurser. Ett brett spektrum av 
tillgängliga resurser från fisk, däggdjur och fågel, samt de arkeologiskt förgängliga 
vegetabilierna, på en och samma plats betraktas ofta som en förutsättning för sedentära jägare-
samlare (Rowley-Conwy 1983: 112 ff). Det bör dock påpekas att modellerna för 
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säsongsutnyttjande är baserade på ofta relativt kortvariga etnografiska studier och emanerar i 
antaganden om att det säsongsbetonade nyttjandet av olika växt- och djurarter sker i enlighet 
med en årscykel som är densamma år efter år (Milner 2005: 58 f). Det är inte alls säkert att de 
mesolitiska människorna så slaviskt följde en regelbunden årscykel, och spåren efter separata 
årstider kan härröra från besök som gjordes med flera års mellanrum. Vidare lämnar modellerna 
heller inte mycket utrymme för mänskligt handlande och olika sociala- eller kulturella faktorer 
vilka kan ha ingått i ekvationen. Möjligheten finns då, vilket framförs av Martinsson-Wallin et 
al. (2011: 142), att Stora Förvar nyttjades som tillfällig jaktstation av ett flertal mesolitiska 
grupper hemmahörande på det svenska fastlandet. 

Utifrån tidigare studier av jägare-samlare är det faktum att Stora Förvar uppvisar humant 
benmaterial från ett inte obetydligt antal individer mer svårtolkat. Gravfält och kollektivgravar 
tillskrivs traditionellt sett jordbrukande befolkningar. Ansamlingar av gravar efter mobila 
människor ska enligt Helena Knutssons (1995: 67) anförda etnografiska paralleller ha 
uppkommit till följd av att tidigare gravar har fallit i glömska. Mobila jägare-samlare, menar 
Knutsson (1995: 166 f), tenderar att överge platser där någon gruppmedlem har dött och 
återvänder i regel inte till platsen förrän tidigast ett år därefter, och gravläggningar på en och 
samma plats tyder således antingen på ett återvändande till platsen, alternativt en sedentär 
livsstil. 

Att det i Stora Förvar verkar röra sig om sekundärbegravningar där åtminstone vissa av de 
döda kan ha avlidit på annan ort harmoniserar inte med Helena Knutssons (1995: 66) 
observation rörande mobila jägare-samlares tendenser att ta hand om den döde omedelbart och 
begrava denne på platsen där döden inträffat. Vi kan förstås tänka oss att samtliga individer 
som påträffats i Stora Förvar mötte sitt öde på Stora Karlsö, men hanteringen av åtminstone de 
två hoplagda skeletten tyder på att individerna i fråga tillåtits förruttna innan de deponerades. 
Möjligheten finns att de döda inte skeletterades på någon annan plats, kanske lämnades de döda 
i grottan, kanske placerade i hockerställning likt så många andra mesolitiska gravläggningar, 
för att sedan då gruppen återvände ett eller ett par år efter för att sedan skrapa och bränna 
kranierna, klyva rörbenen och sedan gräva ner dem i grottans inre? Inget av alternativen kan 
avvisas fullständigt och är likaledes svåra att särskilja och underbygga med hjälp av 14C-
dateringar. Hanteringen av människobenen bygger dock i de båda hypotetiska fallen på 
skelettering och preparering (med skrapor, eld et cetera) och efterföljande deponering, oavsett 
om detta innebar ett övergivande av platsen under tiden mellan dödens inträde och 
deponeringen, eller om gruppen stannade på Stora Karlsö. Kulturlagerbildandet verkar dock 
pågå tillsynes oavbrutet under samma tidsperiod som människobenen verkar ha placerats i 
grottan. Vi kan då möjligen tänka oss en sedentär eller åtminstone semi-sedentär befolkning på 
Stora Karlsö, i linje med bedömningen av Lindqvist och Possnert (1999: 81 f). 

Detta är mycket intressant mot bakgrund av att resursutnyttjandet tyder på en permanent 
eller semi-permanent befolkning på Stora Karlsö under mesolitikum (Lindqvist & Possnert 
1997, 1999). Dateringar av människobenen i materialet har indikerat att dessa har deponerats 
sedan mellanmesolitikum och en del påträffade benelement tillhör de äldst daterade 
människorna på Gotland (Lindqvist & Possnert 1999). Rödockra, ett pigment som ofta sätts i 
samband med rituellt utövande och olika typer av utsmyckningar har också påträffats i det djupt 
liggande keramiklösa skikt F:13 (Schnittger & Rydh 1940: 48). Från parcell F har också 
påträffats brända människoben i skikt F:11 men den möjliga kontextuella kopplingen med 
rödockran måste bedömas som oklar eftersom det keramiklösa lagret F:11 och det dito F:13 
skils åt av lager F:12 som innehåller två oornerade lerkärlsfragment samt ett ben från häst 
(Schnittger & Rydh: 48). Detta kan dock möjligtvis förklaras som enstaka inslag till följd av de 
med dagens mått mätt osofistikerade utgrävningsmetoderna vid de första grävningarna, eller att 
senare tiders material under grottans brukstid grävts ned eller på annat sätt letat sig ner i de 
mesolitiska lagren. 
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Den benansamling som påträffades djupt ner i parcell D (Schnittger & Rydh 1940: 38 f), 
samt benansamlingen från grottans skikt F:11 (Schnittger & Rydh 1940: 47 f) bär spår efter en 
mycket intressant praktik. Dessa individers kranier uppvisade märken som tyder på att 
kvarlevorna har blivit skrapade eller skurna med vassa föremål. Dessutom noterades att de långa 
rörbenen var kluvna som om de efterlevande ville komma åt benmärgen. Flera människoben 
från parcell G som undersökts av Lindqvist och Possnert (1999) uppvisade spår av att ha utsatt 
för liknande påverkan, och vissa av benen skulle kunna härröra från individen från skikt F:11 
vars övriga ben dessvärre gått förlorade. Den av Lindqvist och Possnert benämnda individ 6 
(Fig. 6) från Stora Förvar består av en kraniedel som sammanfogats av tre fragment härrörande 
från skikten G:10 och G:8. Ytan av denna kraniedel uppvisar tydliga skär- och skrapmärken 
och har dessutom skadats av eld. Även ben från individ 9, också denna individ representerad 
av ett kraniefragment, visar spår efter att ha eldhärjats. (Lindqvist & Possnert 1999: 76 f). 

 
 
Allt sammantaget framträder ett tydligt mönster där förstörelse eller fysisk åverkan förefaller 
ha ingått i hanteringen av de avlidnas kvarlevor. Kranierna skapade uppståndelse då de 
påträffades, både på grund av de tydliga märken som återfanns på dem, men också för att man 
tänkte sig att det kunde röra sig om fynd parallella med de av neandertalmänniska från Tyskland 
och Belgien. De sändes därför till professorn i anatomi tillika rasbiologen Gustaf Retzius som 
efter att ha undersökt kranierna konstaterade att de visserligen härrörde från primitiva 
människor, men några neandertalare var det inte tal om då de i hans mening snarast påminde 
om skelettfynd från diverse gånggrifter och dösar runt om i Sverige. Han konkluderade även 
att kranierna uppvisade spår som mycket riktigt hade tillfogats av skärande verktyg av något 
slag (Schnittger & Rydh 1940). 

De skallar som sändes till Gustaf Retzius har dessvärre kommit på villovägar och kan därför 
inte bli föremål för några nya studier. Ur ett bredare perspektiv är en synbar upptagenhet av 
kranier inte helt främmande, utan kan skönjas på ett flertal stenålderslokaler runt om i Europa, 
där den tyska grottan Ofnet utgör ett spektakulärt exempel med sina högar av skallar (Orschiedt 
2005). Ett svenskt exempel är Kanaljorden vid Motala ström, en mesolitisk lokal där mänskliga 
kranier, samt små mängder postkraniala ben från människa, verkar ha deponerats i vatten 
tillsammans med djurben samt artefakter av sten, ben och horn (Hallgren 2011). Kraniedelar 
från omkring 11 individer har påträffats, jämte två kranier vilka förefaller ha spetsats på träpålar 
(Hallgren 2011: 244). De extraordinära bevaringsförhållanden som råder på den översvämmade 
platsen visade sig till och med ha bidragit till att bevara spår av hjärnsubstans i ett av kranierna, 
vilket indikerar att skallarna spetsades på pålarna kort efter att individerna avlidit, åtminstone 
innan fullständig förmultning (Schulting 2015: 28).  

Marian Dowd (2008) behandlar tre typer av begravningsriter som hon kopplar till neolitiskt 
daterade kulturlager i irländska grottor: skelettering (excarnation); deponering av utvalda ben 
(token deposition); jordbegravning (inhumation) (Dowd 2008: 396). Skelettering är en process 
som är välkänd världen över och som ofta går till på så sätt att en avliden människa placeras på 
någon undanskymd plats, gärna skyddat från väder, vind och asätare, för att kroppens mjukdelar 

Figur 6. Eldpåverkat kraniefragment från individ 6, med tydliga 

snittspår över hela ytan (Lindqvist & Possnert 1999: 76). 
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ska kunna ruttna bort och frigöra skelettet från omslutande vävnader. Skelettering kan även ske 
genom att den avlidne begravs i jorden och grävs upp efter en tids förruttnelse. Ofta ingår det 
också att rensa eller skrapa benen rena från eventuella fastsittande mjukdelar. Deponering av 
utvalda ben sker efter att den avlidne har skeletterats och innebär att en eller ett flertal utvalda 
skelettdelar tas om hand av de efterlevande och efter en tid placeras på önskad plats, vilken i 
regel är en annan än själva skeletteringsplatsen. Jordbegravningen innebär helt enkelt att den 
avlidne individen primärt begravs i jorden utan föregående manipulation av kvarlevorna.  

Dessa tre typer av begravningsförfaranden, hävdar Dowd, utmärks på vilka benelement 
som finns representerade i en kontext. Grottor kan vara fördelaktiga lokaler för skelettering om 
syftet är att hålla vilda djur borta från kroppen, eftersom en någorlunda stadig palissad enkelt 
skulle kunna blockera ingången och på så sätt avskärma den ruttnande kroppen. Benmaterialet 
i en grotta som använts för skelettering av en död kropp vars ben ämnas deponeras på en annan 
plats bör främst innefatta mindre benelement som tå- och fingerben och inte kranier och långa 
rörben eftersom dessa är lätta att ta till vara och transportera utan svinn (Dowd 2008). Att 
kroppar har både skeletterats och sedan spridits ut i grottan är förstås ytterligare en möjlighet. 
En bendeponering kan däremot innehålla många olika benelement, beroende på vilka ben som 
har ansetts viktiga att deponera vid olika tillfällen. För att styrka att en jordbegravning har ägt 
rum anser Dowd att skelettet bör återfinnas i en någorlunda anatomisk position. 

Hade det förekommit fullständiga jordbegravningar i Stora Förvar under utgrävningarna 
1888–1893 är det osannolikt att grävarbetarna och grävledarna, sina relativt opolerade 
utgrävningsmetoder till trots, inte skulle ha lagt märke till dessa. Givetvis kan vi spekulera kring 
huruvida människor under de tidsperioder som förflutit mellan mesolitikum och 1800-talet 
möjligen kan ha förstört äldre gravar men detta går inte att leda i bevis och torde därför inte 
föra diskussionen framåt. 

Utifrån Dowds (2008) definitioner förefaller det troligt att det humana skelettmaterialet 
härrör från skelettering och efterföljande deponering av benen. Lindqvist och Possnert 
anmärker att nästan samtliga benelement som återfinns i ett mänskligt skelett också finns 
representerade i den undersökta parcell G i Stora Förvar (Lindqvist & Possnert 1999: 71, fig. 
8). Detta kan betraktas som en indikation på att de döda anlände till grottan i ett mer eller mindre 
intakt tillstånd, i form av kadaver eller benpaket. Rörde det sig om intakta kadaver kan vi tänka 
oss att skelettering skedde inuti grottan innan benen deponerades på valfri plats inuti.. 

Christopher Meiklejohn och Jeff Babb (2009) presenterar en rad mesolitiska lokaler runt 
om i Europa med påträffat humant benmaterial, och i sin tabulering av dessa lokaler definierar 
de Stora Förvar som ett ossuarium, en plats för deponering av mänskliga ben (Meiklejohn & 
Babb 2009: app.). Tanken på Stora Förvar som ett ossuarium är enligt mig extra intressant då 
man betänker de benansamlingar som möjligen representerar paketgravar, påträffade i skikt 
F:11 av Hjalmar Stolpe (Schnittger & Rydh 1940: 48; Lindqvist & Possnert 1999: 82 f) samt 
djupt ner i parcell D av Lars Kolmodin (Schnittger & Rydh 1940: 39). Dessa förmodat 
paketerade individer kan ha tillåtits förmultna på någon annan plats innan de fördes till grottan 
i skeletterat tillstånd med avsikt att deponeras där, ett förfarande som kan betraktas som en 
indikation på att grottan av olika anledningar förlänades särskild betydelse av de mesolitiska 
människorna. 

En del av de människoben som återfunnits i Stora Förvar kan alltså härröra från individer 
som först begravts på någon annan plats. De hugg- och snittspår som noterats på benmaterialet 
kan möjligen ha sitt ursprung i att verktyg användes för att skära och skrapa bort kroppens 
mjukare vävnader för att helt frilägga skelettet. De kluvna rörbenen är svårare att infoga i denna 
tolkning, men det är rimligt att anta att benen bär spår av att ha ingått i en komplex begravnings- 
och deponeringsprocess av en typ som ofta medför en diskussion av antropofagi.       
     Teorier om förhistorisk antropofagi dyker ofta upp närhelst huggspår upptäcks på 
tillvaratagna människoben eller då människoben påträffas spridda bland djurben (se Smits & 
van der Plicht 2009; Boulestin 1999; Núñez 1995). Märken efter hugg, snitt, skrapning eller 
annan mänsklig åverkan är dock inte i sig själva indikativa för antropofagi, eftersom 
sönderdelning förstås inte per automatik innebär att någon har ätit köttet. Som framhållits 
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tidigare är det även möjligt att se dessa spår efter sönderdelning som en del i ett komplext 
begravningsförfarande. Spåren kan då ha uppkommit när senor och ligament skurits av eller 
efterhängsna mjukvävnader skrapats loss från benen under sekundära begravningspraktiker.  
     De av Lars Kolmodin beskrivna kluvna rörbenen i Stora Förvar kan möjligen vara resultatet 
av antropofagi, men något definitivt bevis är de förstås inte. Detta eftersom fragmentering av 
ben inte per definition innebär att kött eller märg ätits. I en undersökning av en kontext 
innehållande både människoben och djurben från neolitisk tid som påträffats i en grotta i 
Frankrike hävdar Villa et al. (1986) att den likartade hanteringen av människoben och djurben 
samt tudelningen av rörformade ben, vilket de menar är indikativt för utvinning och konsumtion 
av benmärgen, kvarlämnar antropofagi som den enda rimliga tolkningen. Denna tolkning 
framstår inte fullt så säker eftersom tudelning av ben och andra likartade sekundära 
modifikationer av mänskliga kvarlevor kan förekomma i samband med begravning utan att de 
döda förtärs av de efterlevande (se Pickering 1989).  
     Det alternativ jag ämnar utforska grundar sig i att människorna vid Stora Förvar opererade 
efter en annan ontologi i vilken hanteringen av kvarlevorna, och placeringen av desamma bland 
djurs kvarlevor i grottan, var logisk. Om vi accepterar att hanteringen av de döda i Stora Förvar 
är att betrakta som en medveten, önskvärd och rationell behandling av närstående, borde 
placeringen och sammanhanget i grottan också kunna betraktas som ett rationellt och 
genomtänkt val. Kapitlet som följer vigs åt att undersöka förhållandet mellan människobenen 
och djurbenen i grottan och diskutera hur detta förhållande inte bara kan ses som acceptabelt 
utan kanske även eftersträvansvärt. 
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5 Betydelsebärande djurben, eller människor på sophögen? 

 
Den kontextuella kopplingen mellan kvarlevor från både djur och människor som föreligger i 
det arkeologiska materialet härrörande från grottan Stora Förvar motiverar i allra högsta grad 
en diskussion kring hur relationen mellan människa och djur ska förstås på platsen. 

Syftet med föreliggande uppsats är att teoretisera och diskutera kopplingarna mellan 
människor och djur i Stora Förvar, och därifrån utarbeta en möjlig förståelse av det arkeologiska 
materialet. Istället för att fråga hur man betraktade människan, eftersom man uppenbarligen 
utan problem kunde placera sina avlidna fränder bland djurben inuti grottan (se avsnitt 4.3 i 
föreliggande uppsats), ämnar jag i följande kapitel diskutera hur relationen mellan människor 
och djur kan ha tett sig i Stora Förvar under mesolitikum.    

5.1 Människor, djur och ting 

Grottan Stora Förvar innehöll vid tiden för utgrävningarna i slutet av 1800-talet lämningar som 
till övervägande del bestod av deponerade djurben av främst olika sälarter, men också sjöfågel, 
fisk och landlevande däggdjur. Att det sedan i denna oerhörda massa bestående av omkring fyra 
ton ben upptäcktes mänskliga kvarlevor i varierande skick är intressant så till vida att dessa 
fynd utmanar vår syn på vad som utgör en korrekt och respektabel hantering av avlidna 
människor. 

En del arkeologer menar att grottan inte var mycket mer än en ypperlig plats för jakt samt 
huvudsakligen en avfallsplats för döda sälar, vilka jagades för pälsens skull (Knape & Ericson 
1988; Ericson & Knape 1990) och det hävdas också att grottan nyttjades till en mer permanent 
bosättning under större delen av året (Lindqvist & Possnert 1997, 1999). Slutsatserna som dras 
av Knape och Ericson respektive Lindqvist och Possnert skiljer sig åt, även om studierna 
primärt är inriktade på djurbenmaterialet för att besvara frågor rörande näringsfång och 
säsongsbundenhet. Lindqvist och Possnert (1999) undersöker och diskuterar även 
människobenen, men då separerade från de djurben de påträffats tillsammans med. De beskriver 
hanteringen av människobenen i Stora Förvar som ”[…] a quite different type of disposal of 
human bones in the meal-scrap midden inside the cave.” (Lindqvist & Possnert 1999: 82). 
Människobenens placering i det som övervägande tolkas som avfall från slakt och matlagning 
definieras sedan som informell eller brysk (Lindqvist & Possnert 1999: 83). Den diskussion av 
Stora Förvar som följer är ämnad att ta sin början i just detta; detta synbara dödläge som uppstår 
då den analytiska separationen av människors- kontra djurs kvarlevor gör att behandlingen av 
de mänskliga kvarlevorna i grottan framstår som märklig, irrationell och respektlös (se avsnitt 
1.3; även Alberti et al. 2013: 907).  

Detta synsätt, att likartad behandling av människor och djur kan ha inneburit att 
människorna i fråga sågs som mindre värda, är på intet sätt svårt att förstå. Ur ett europeiskt 
perspektiv kan vi peka på det sena 1800-talets djurparker där både djur och människor av 
”exotiskt slag” skrupellöst visades upp för den sensationstörstande allmänheten (se exempelvis 
Rothfels 2002: 81–85). Vi kan även peka på de oerhörda grymheter som under historisk tid har 
kunnat utföras på vissa grupper av människor, grymheter som ofta möjliggjorts genom att dessa 
människors värde urholkats med hjälp av liknelser med djur som uppfattas som oangenäma 
eller smutsiga.  

Min valda utgångspunkt är att ifrågasätta och kritiskt omvärdera huruvida det är lämpligt 
att göra en tydlig gränsdragning mellan de mänskliga kvarlevorna och kvarlevorna från djur, 
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trots att alltsammans har deponerats i samma kontext. Det är vanligt att i arkeologiska 
sammanhang betrakta obearbetade djurben som mer eller mindre betydelselöst avskräde 
härrörande från matlagning och slakt, ett förhållningssätt som kompliceras något i fallet med 
Stora Förvar. Mänskliga kvarlevor i vad som ofta tolkas som avfallskontexter är inte på något 
sätt ett fenomen unikt för Stora Förvar utan är ett fenomen som finns representerat på platser 
som tolkats som bosättningar (Wallin 2015; Nuñez 1995) såväl som i kökkenmöddingar i både 
Skandinavien och andra delar av Europa (se exempelvis Carlsson 1998: 24; Peyroteo Stjerna 
2015). 

Det har framförts tidigare i föreliggande uppsats (avsnitt 4.2) att relevansen i vår moderna 
förståelse av gravar inte alltid är behjälplig. Det moderna gravbegreppet är alldeles för snävt 
för att kunna appliceras på de myriader olika sätt att hantera kvarlevor under förhistorisk tid, 
både gällande människor och djur (Jennbert 2003: 139).  J. D. Hill (1995) hävdar exempelvis 
att kontexter med djurben i järnålderns Storbritannien är påfallande lika kontexter med 
människoben. Därför, menar Hill, bör de arkeologer som betraktar människors kvarlevor som 
rituella även applicera samma tolkning på djurs kvarlevor, samt krukskärvor och annat som har 
behandlats på ett liknande sätt (J. D. Hill 1995: 100). Åverkan på djurben, människoben eller 
föremål kan producera samma materiella spår alldeles oavsett om den ursprungliga intentionen 
var sakral eller profan (se Morris 2011: 168). 

Det har även tidigare förts diskussioner kring relationerna mellan människor och djur i form 
av animistiska- och shamanistiska tendenser under mesolitikum och neolitikum i Skandinavien 
(se Strassburg 2000; Björck 2003; Gill 2003: 151). Ingrid Fuglestvedt (2010) använder sig 
exempelvis av ett teoretiskt ramverk inspirerat av Tim Ingolds diskussion av djuravbildningar 
(2000: 111 ff) för att undersöka zoomorfa hällristningar från mesolitisk tid i Skandinavien. 
Rörande mellanneolitikum har animistiska koncept och kopplingar mellan människor och djur 
diskuterats på basis av de mycket konstfärdiga zoomorfa och antropomorfa lerfiguriner som 
bland annat återfunnits på Åland och Gotland (Wyszomirska 1984; Storå 2001: 50 f). Den 
diskussion jag ämnar föra är således på intet sätt ny, även om Stora Förvar inte har beskådats 
utifrån de teoretiska utgångspunkter som redogjorts för i avsnitt 1.2 (men se Andersson 2016: 
114 f). De fynd som har gjorts på diverse gropkeramiska strandlokaler från mellanneolitikum 
har sammankopplats med bland annat förfäderstro (Wallin 2015), rituell uppslaktning av säl 
(Österholm 2008: 35 f) samt beskrivits som platser där djur stod i centrum och en jägaridentitet 
upprätthölls (Gill 2003: 151). En diskussion av Stora Förvar, som uppvisar ett flertal liknande 
betingelser, är således väl förankrad inom arkeologisk forskning.    

Det teoretiska ramverket i föreliggande uppsats placerar interaktionen mellan människor 
och djur i centrum för meningsskapande. Eventuella gränsdragningar mellan människor, djur 
och ting är relationella, det vill säga beroende av relationer mellan olika subjekt och objekt, i 
motsats till essentiella, fastslagna och kategoriska (jämför E. Hill 2013). Chris Fowler (2004: 
7) särskiljer två generella typer av personskap: dividuellt och individuellt. Relationalitet är 
länkat till dividuellt personskap eftersom det krävs fler än en aktör (djur, människa, ting, 
andeväsen) för att personskapet ska kunna framförhandlas. Individuellt personskap, å andra 
sidan, är essentialistiskt och personskapet återfinns hos personen oberoende av andra aktörer. 
Denna uppdelning, menar Fowler (2004: 157), utgör konceptuella ytterligheter i vars 
spänningsfält alla samhällen navigerar på olikartade sätt. 

 Personskap och intentionalitet betraktas allmänt i västvärlden som exklusivt mänskliga 
egenskaper medan djur ses som styrda av sina inneboende drifter (Willerslev 2004: 629). I 
andra samhällen är personskap betydligt mer inkluderande och kan omfatta människor så väl 
som djur, andeväsen, floder och träd (Willerslev 2004; Viveiros de Castro 1998). De 
mesolitiska hundgravarna i Skateholm är intressanta i sammanhanget. Utöver hundar som 
placerats i människogravar, varav flera bär spår efter att ha slagits ihjäl i samband med 
gravläggningen av människan, har många hundar getts samma typ av behandling och gravgods 
som de gravlagda människorna (Larsson 1988: 147 f). Hundgraven XXI på Skateholm II 
representerar en av de fyndrikaste gravarna i hela Skateholm, med gravgåvor i form av ett 
obearbetat kronhjortshorn, en hornhammare ristad med rombiska mönster samt tre flintknivar 
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(Larsson 1988: 148). En möjlighet är att vissa hundar var intimt förknippade med sina ägare 
eller jaktkompanjoner (Larsson 1988: 148; Jennbert 2003: 148). Efter Fowler (2004: 7) kan vi 
kanske tänka oss att relationen mellan hund respektive människa var en identifierande faktor i 
sig själv, där båda erhöll sin identitet utifrån sin ömsesidiga relation.  

Vi kan förstås inte förvänta oss att kunna utröna exakt hur denna uppdelning gestaltade sig 
under stenåldern, eller på vilka grunder den rationaliserades. Detta är också en praktik som 
rimligtvis inte var konstant genom tid och rum, liksom uppdelningen mellan människor och 
olika djurarter kan påvisas vara tämligen plastisk och arbiträr genom en enkel 
vetenskapshistorisk översikt (se Clutton-Brock 1995). För att finna en alternativ förståelse av 
grottan Stora Förvar och dess fyndmaterial viger jag delar av följande stycke till att utifrån ett 
posthumanistiskt och icke-cartesianskt perspektiv diskutera hur relationen mellan djur och 
människor kan ha yttrat sig under mesolitisk tid.  

5.2 Ontologi och arkeologi 

Det arkeologiska källmaterialet från stenåldern, vare sig det rör sig om undersökningar av 
boplatser och visten, kökkenmöddingar eller gravar, uppvisar ofta rikliga mängder djurben och 
djurtänder, såväl artefakter som obearbetade. Till detta relateras även alla de djuravbildningar i 
form av ristningar och figuriner som sammantaget visar på en sammanflätning av människor 
och djur. En skarp gräns mellan människor och djur är svår att dra baserat på arkeologiska 
fyndmaterial från stenåldern.  

Den typ av relationell ontologi jag ämnar diskutera i relation till grottan Stora Förvar och 
dess fyndmaterial är en som genomsyrar de vardagliga handlingarna (Ingold 2000: 161) och 
består inte av någon konkretiserad religiös epistemologi så som Edward Burnett Tylor beskrev 
animism i begreppets antropologiska barndom, där Tylor åsyftade ett primitivt och outvecklat 
urstadium till det som i hans tycke representerade mer välutvecklade religiösa system (se Turner 
2009). Arvet efter Tylors resonemang om animism som en misslyckad epistemologi lever kvar 
idag, om än i modifierad form. När vetenskapliga diskussioner förs om människor som lever i 
en värld fylld av interaktioner med icke-mänskliga varelser begåvade med sociala egenskaper 
och personskap, egenskaper vilka ur en cartesiansk synvinkel anses vara förbehållna människor, 
uppstår ofta ett obekvämt överskridande som sedermera nedtonas, rättas till och istället 
förklaras som metaforer eller ett symboliskt anammande av naturen i syfte att förklara 
mänskliga sociala relationer (Latour 1993 [1991]: 85; se även Olsen 2010: 92 f). En symbolisk 
betydelse tillskrivs naturen och samhället tillerkänns en naturlig dimension och på så sätt kan 
otydligheter förklaras (Latour 1993 [1991]: 85). 

Ett mycket mer intressant sätt att betrakta relationerna mellan människor och djur återfinns 
hos den danske antropologen Rane Willerslev (2013). Willerslev diskuterar animism i termer 
av vardagshandlingar och menar att människors förhållningssätt till andra väsen snarare bygger 
på praktiska engagemang och samspel med omgivningen och inte på abstrakt teoretiserande 
(Willerslev 2013: 49; att jämföra med Ingold 2000: 76).  Angående sina Yukaghir-informanters 
kosmologi framhåller Willerslev att: 
 

[…] their animistic cosmology is essentially practical, intimately bound up with the hunting 

activity in which they are engaged. Accordingly, for the Yukaghirs animism is nothing like 

a formally abstracted philosophy about the workings of the world in the sense of Tylor’s 

animism as a “primitive philosophy”; neither is it a symbolic representation of human 

society as claimed by Durkheim. Rather, Yukaghir animism is largely practical and down-

to-earth, restricted to particular contexts of relational activity, such as the concrete 

encounter between hunter and prey in waking life and in dreams. (Willerslev 2013: 49). 
 
I min mening är den enskilt viktigaste definitionen i Willerslevs resonemang att en animistisk 
ontologi till sin kärna är relationell och att interaktionerna mellan olika subjekt är generativa 
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för identiteternas uppkomst. Hur kan vi då tänka oss att denna relationella aktivitet gestaltar sig, 
och vad är det som kan tänkas ske i skärningspunkten mellan människa och andra väsen? 

Att försöka åskådliggöra dynamiken och de relationella aspekterna under forntiden med 
hjälp av materiella lämningar är varken enkelt eller okomplicerat, men absolut nödvändigt. 
Arkeologers huvudsakliga mål är alltid att söka en förståelse av forntidens människor, men det 
kompliceras något av att dessa människor är betydligt mindre livliga och pratsamma än de 
människor vilka exempelvis kulturantropologer och etnologer arbetar tillsammans med. 

De flesta arkeologer skulle förmodligen hålla med om att forntidens jägare-samlare mest 
sannolikt hade speciella förhållanden till den naturmiljö de levde i och de djur som de delade 
denna naturmiljö med. Idéer om djur och natur som meningsfulla för människor är således på 
intet sätt nya företeelser inom arkeologin, men de tenderar att diskuteras i termer av totemism 
(se exempelvis Martinsson-Wallin 2008). Detta leder till att djur tillskrivs en essentiell 
betydelse och att deras yttre betingelser antas utgöra modell för mänskliga relationer. Den 
strukturalistiske kulturantropologen Claude Lévi-Strauss (1991 [1962]: 89) exemplifierar 
denna syn på djur när han påstår att människan inte nödvändigtvis väljer en viss djurart på grund 
av dess näringsvärde eller smaklighet, utan därför att djuret har karaktäristika som gör att det 
lämpar sig som totem, det vill säga medium för mänskliga abstraktioner. Jag vill inte påstå att 
detta sätt att betrakta djur nödvändigtvis är fel, men det utgår från ett binärt synsätt där djur och 
natur ses som behållare för mänskligt symbolbruk och på så sätt förflyttas därmed fokus från 
konkreta interaktioner mellan människor och som följd även den dynamik som finns i denna 
relation (Hamilakis & Overton 2013: 116 f; avsnitt 5.1 i föreliggande uppsats). 

Ett koncept som ofta dyker upp i diskussioner gällande människors förhållande till djur är 
den så kallade perspektivismen, ett koncept myntat av den brasilianske kulturantropologen 
Eduardo Viveiros de Castro. Viveiros de Castro (1998) menar att jägare-samlare i Amazonas 
karaktäriserar djur som ”icke-mänskliga personer” och tänker sig att djur ser sig själva som 
människor, och människor som djur. Tankevärlden bygger ofta på ett ursprungligt stadium där 
människa och djur levde sida vid sida, odifferentierade. Vidare är myterna fyllda med figurer 
vars utseende och beteende skiftar mellan mänsklighet och djuriskhet. Tanken om 
människornas och djurens nära band till varandra berör i regel inte alla djur utan tycks vara 
viktigast när det gäller förhållandet mellan jägare/rovdjur och byte.  

Viveiros de Castro (1998) har mottagit kritik från exempelvis Terry Turner (2009) som 
menar att Viveiros de Castro misstolkar sitt primära källmaterial, bestående av sydamerikanska 
myter. Resultatet blir att Viveiros de Castros perspektivism är antropocentrisk, och har således 
människan som medelpunkt och norm, medan Turner istället hävdar att källmaterialet 
innehåller utpräglat icke-antropocentriska koncept. Jag har utvärderat kritiken som presenteras 
av Turner och anser att denna kritik inte berör de aspekter som är av intresse för föreliggande 
uppsats. Det är kärnan i Viveiros de Castros teori som är av intresse, inte nödvändigtvis de 
ingående etnografiska sammanhang han beskriver. En fullständig tillämpning av hans etnografi 
skulle även medföra problemen som Turner (2009) nämner, men ett så specifikt angreppssätt 
gynnar knappast tolkningen och diskussionen av det arkeologiska materialet (se Insoll 2011; 
även Conneller 2004). 

Philippe Descola (2006) presenterar ett tankeexperiment som bygger på att en mänsklig 
individ som endast är medveten att denne är en kombination av sin fysiska kropp och sitt inre 
väsen, utifrån denna begränsade kunskap ska klassificera övriga varelser, här nedan refererade 
till som objekt, i sin omgivning. Endast ett begränsat antal klassifikatoriska möjligheter 
uppenbarar sig i ett sådant fall (Fig. 7).  

Antingen kan människan stöta på en annan varelse och konkludera att denna varelses inre 
och yttre betingelser är helt analoga med sina egna, och detta kallar Descola (2006) totemism; 
om varken de yttre eller inre betingelserna är jämförbara kallar han det för analogism; om 
varelsen bedöms ha liknande inre betingelser men avvikande yttre betingelser kallar Descola 
synsättet för animism; det sista alternativet är att varelsen anses sakna likartade inre betingelser 
men innehar liknande yttre betingelser, och detta kallas naturalism. Den sistnämnda ontologiska 
premissen är legio i samhällen där naturvetenskapen innehar en dominerande ställning. 
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De sätt att relatera till djur som jag finner relevanta att diskutera är de som Descola benämner 
animism och totemism. Tim Ingold (2000: 112 f) placerar den mest basala skillnaden mellan 
totemism och animism i ett fokus på inneboende essens respektive en ständigt pågående process 
av tillblivande. I totemiska ontologier, hävdar Ingold, återfinns livskraften i den fysiska miljön 
och landskapet, bunden där i mytisk tid av mytiska förfäder. Varelser får sin förutbestämda 
form och sitt väsen ifrån marken och förkroppsligar på så sätt förfäderna, tills den dagen de dör 
och återgår till den livgivande marken. Livskraften i animistisk ontologi är däremot inte 
uppbunden i marken utan i varelserna som lever i omgivningen och livskraften flödar fritt 
mellan olika media. Ingen form är permanent utan livskrafterna möts, sammanblandas och 
förgrenas om vartannat. Medan totemistisk ontologi förordar förutbestämda former som 
emanerar ur ett fysiskt medium är den animistiska ontologin en konstant pågående process av 
tillblivande (Ingold 2000: 112). 

I totemiska system är jakten en vardaglig aktivitet som syftar till försörjningen (Descola 
1996: 95). Det är marken, ett fysiskt spår efter mytiska förfäder, i sig själv som är en evig 
genitor till människor och djur och det är också där fokus ligger, varför jakten saknar 
kosmologiskt innehåll (Ingold 2000: 113 f). I animistiska system är dock jakten ett viktigt 
moment och förhållandet mellan människor och djur artikuleras på många sätt i samband med 
denna. I jaktsituationen finns potentialen att frisläppa och cirkulera den livskraft som är 
tillfälligt uppbunden i fysisk form i både människor och djur.  

Ingold (2000: 107) framhåller att djur och människor inte med nödvändighet behöver anses 
vara så radikalt åtskilda kategorier. Människor lever inte isolerade i sina samhällen, med djuren 
levande i den objektifierade naturen extern i förhållande till människors förehavanden. 
Människor och djur uppträder och lever istället tillsammans i samma livsvärld, och jakten på 
bytesdjur karaktäriseras inte heller av antagonism, där jägarens list, kunnande eller tekniska 
överlägsenhet uppfattas övertrumfa djurets förmåga att fly eller gömma sig. Hos antropologiskt 
studerade jägare-samlare av idag är det omvittnat att jakten istället anses vila på en grund av 
ömsesidig respekt och välvillighet; ett fällt byte tyder inte på jägarens överlägsna förmåga att 
dominera naturen, utan på en god relation mellan jägaren och det byte som därför villigt har 
gett sig själv till jägaren (Ingold 2000: 69). Antropologen Nurit Bird-David beskriver nutida 
jägare-samlares syn på sin omgivning som en giving environment (Bird-David 1990) och 
beskrivit det som att djur och människor är invävda i en cosmic economy of sharing och delar 
samma sociala sfär (Bird-David 1992: 28 ff) där metaforer kring släktskap och gåvogivande 
genomsyrar förhållandet. Djuren i denna typ av världsåskådning är således inte passiva i 
förhållande till människors vilja utan kan själv välja om de vill ge av sig själva till människan. 

För sin överlevnad jagar och dödar jägarsamhällen andra individer i form av djuren i sin 
omgivning, vilket inte är en oproblematisk handling i en animistisk ontologi. Bytesdjuret måste 
ge sitt samtycke till att dödas vilket i sin tur sätter människan i skuld till djuret, en skuld som 
kan återgäldas genom rätt hantering av den döda djurkroppen när det kommer till styckning, 
bytesfördelning och slutgiltig deponering av benen. Vid den händelse att ett djur dödas under 
kvalfyllda omständigheter, eller om köttet inte delas med andra människor, så kan resultatet bli 
att inga fler djur är villiga att ge sig själva till just denne jägare, något som hotar att luckra upp 

 Yttre likheter Yttre olikheter 

Inre likheter Totemism Animism 

Inre olikheter Naturalism Analogism 

Figur 7. Matris som åskådliggör fyra typer av ontologier (efter Descola 2006). 
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de goda relationerna mellan människor och djur, och i förlängningen också hota regenerationen 
av den givande miljön som människorna lever av (Ingold 2000: 67). Att djurkadavren tas om 
hand på rätt sätt är av högsta betydelse för att livskraften ska kunna släppas fri och livsprocessen 
och förnyelsen av världen fortgå (Ingold 2000: 114).  

En relationell världsbild förordar ett dialogiskt utbyte mellan människor och djur, vilka ofta 
anses ha likartade inre väsen och anses leva i likartade men åtskilda samhällen. Människor och 
djur kan dock under speciella omständigheter korsa gränserna mellan varandra och ta del av 
varandras upplevelser, exempelvis genom shamanistiska handlingar där rituella specialister kan 
anta olika djurs yttre former eller färdas mellan de dödas och de levandes sfärer. Transformation 
och metamorfos är vanliga inslag i förhållandet och Ingold (2000: 111 ff) menar också att det i 
animistiska system finns en tydlig fixering vid att avbilda djur i ristningar, sniderier och 
lerfiguriner. Denna synbara fixering förekommer under såväl mesolitisk- som neolitisk tid i 
Östersjöområdet (Fuglestvedt 2010; Wyszomirska 1984; Storå 2001: 55; Björck 2003). 

Vad som bör nämnas för att nyansera diskussionen är att en relationell livsåskådning inte 
innebär att alla varelser eller föremål innehar agens och personskap hela tiden. Istället är detta 
personskap relationellt till sin natur och är snarare en potential som under vissa omständigheter 
kan realiseras, inte någon omistlig inneboende kvalitet (Willerslev 2013: 49). Interaktioner 
mellan människor och djur kan, enligt Willerslev, utmynna i tillfällen där likheter framträder, 
likväl som olikheter kan stå i centrum vid andra tillfällen. Människor och djur som i ett visst 
förhållande betraktar sig som oerhört lika kan glida in i ett stadium av olikhet och vice versa. 

5.3 Hud, ben, horn och tand 

Judith Grünberg (2013) har studerat över 200 mesolitiska begravningsplatser runt om i Europa 
och från en stor del av dessa har kvarlevor från djur tillvaratagits. Grünberg delar in det hon 
tolkar som djurbenens funktion i sex kategorier: Följeslagare i livet/döden, mat till de 
avlidna/resterna efter begravningsmåltid, del av gravkonstruktion, klädedräkt/utsmyckning, 
offer, samt övriga föremål med speciell mening (Grünberg 2013: 232 f). En pockande 
frågeställning rörande hur vi kan förstå deponeringen av djurs kvarlevor i Stora Förvar är 
huruvida dessa kvarlevor hade betydelse eller inte. Går det att helt och hållet frikoppla ett 
föremål tillverkat av animaliska beståndsdelar från det djur som bistått med det råmaterial som 
artefakten tillverkats av? I mitt tycke är det mer intressant att diskutera djurben och dylikt som 
sammanlänkade med det levande djuret, snarare än att från allra första början förutsätta deras 
livlöshet och därmed befästa deras status som antingen ”föremål” eller ”skräp”. Frågan knyter 
också an till de kulturantropologiska teoribildningar som flera gånger har omformat vårt sätt att 
tänka kring föremål, från Marcel Mauss (1954) teori om oförytterliga gåvor, vilka anses för 
evigt inkapsla något av gåvogivaren, till Igor Kopytoffs (1986) perspektiv där föremål förlänas 
livshistorier och en förmåga att ständigt förändra sin betydelse. 

Lars Larsson (2006) nämner under en diskussion av djurtandpärlor från Zvejnieki-
gravfältet att dessa föremål troligen var behäftade med speciell betydelse. Larsson (2006) tar 
upp en enligt mig mycket intressant punkt, nämligen huruvida tandpärlorna innehöll något av 
de djur från vilka pärlorna tillhört. Det som åsyftas verkar vara ett symboliskt förhållande 
mellan tandpärlorna och djuren; att pärlorna representerade specifika djur. Även om det inte är 
längs symboliska linjer jag ämnar föra denna diskussion är det en utomordentlig utgångspunkt 
eftersom Larsson sannolikt inte är ensam om att betrakta smyckesföremål av tänder och ben 
som just symboliskt kopplade till det aktuella djuret i synnerhet, och det vilda i allmänhet. Det 
är tydligt i Larssons resonemang att han inte tänker sig att tandpärlorna betraktades som neutrala 
och livlösa ting, utan som betydelsebärande föremål vilka inte var möjliga att helt frikoppla 
från de djur de tillverkades av. 

Som motpol till tolkningen av djurtandpärlor som abstrakta symboler för djur ämnar jag 
framföra några idéer centrerade kring den eventuella materialiteten hos djurs kvarlevor. Min 
teoretiska utgångspunkt att inte förutsätta en separation mellan människoben och djurben är 
hämtad från relationella ontologier så som de presenteras av Ingold (2000: 4, 55), Descola 
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(1998), Willerslev (2004) och Viveiros de Castro (1998). Var och en av de nämnda teoretikerna 
är överens på en vital punkt, nämligen att de betraktar kroppen, det yttre skalet, som det medium 
där skillnader mellan människor och djur framträder. Detta ger en produktiv bas för 
diskussioner av arkeologiska material eftersom tänder, ben och horn från diverse djurarter 
tillhör vanliga fyndmaterial som därmed låter sig diskuteras som föremål vilka bär med sig 
något av djurens väsen (jämför Conneller 2004).  

Star Carr i England tolkas som en boplats eller läger använt växelvis under många år och 
är kanske mest känt för vad som tolkats som huvudbonader eller masker tillverkade av 
behornade kranier från kronhjort. Grahame Clark, ansvarig för utgrävningarna av lokalen 
mellan åren 1949–1951, menar att huvudbonaderna i fråga fungerade som kamouflage under 
kronhjortsjakt, eller som maskering under rituella ceremonier. Istället för att, likt Clark, betrakta 
huvudbonaderna som föremål vilka dolde bärarens biologiskt givna kropp, menar Chantal 
Conneller (2004: 42) att de kan diskuteras som medium för att frambringa och visa upp den 
transformerade kropp som uppstod i relationen mellan huvudbonaden och bäraren. 

Vidare menar Conneller, efter Viveiros de Castro (1998), att praktiken att iklä sig eller 
använda föremål gjorda av djurhudar, ben, tänder och dylikt, kan ha varit ett sätt att ta del av 
djurs unika perspektiv och upplevelse (Conneller 2004). Vad som är påtagligt i Connellers 
(2004) diskussion av Star Carrs föremålsinventarium är tankar kring dessa föremåls materialitet 
och hur de inte på ett tydligt sätt kan skiljas från de människor som begagnar dem. De är inte 
neutrala objekt utan förändras (och förändrar) då de ingår i förhållanden med människor.  Detta, 
menar Conneller, kunde kanske ha varit ett sätt att öppna upp för möjligheter som annars som 
annars var onåbara för människor. 

Fredrik Fahlander (2014) formulerar en tydligt posthumanistisk utgångspunkt när han 
hävdar att det är intressantare att undersöka vilka konkreta relationer en artefakt är inbegripen 
i och hur materialet därigenom kan ha haft betydelse, snarare än att försöka låta artefakten stå 
för sig själv och därefter utröna vad den kan ha representerat eller symboliserat för människor 
under forntiden (2014: 234 f). Människor bar kläder av djurhudar och smycken av deras tänder, 
de tillverkade och brukade verktyg gjorda av djurens ben och horn och åt djurens kroppar. Allt 
sammantaget karaktäriserades det dagliga livet av ett engagemang mellan djurs kroppar och 
människors kroppar. 

Angående Stora Förvar kan det vara lämpligt att fokusera på förhållandet mellan människor 
och sälar. Sälarna kan urskiljas bland de andra djuren från grottans inre eftersom de för det 
första av mycket att döma var viktiga för sin päls och sitt kött. Dessutom är det just sälarna vars 
bevarade benelement har anmärkts representera i stort sett hela djuret. Ericson och Knape 
(1990: 202) observerar vad de tolkar som ett underskott av falangben från säl i grottan, vilket 
de bedömer vara indikativt för avlägsnande av djurens skinn. Förutom artefaktmaterialet finns 
alltså dessa indirekta spår efter användning av djurs kvarlevor. Knape och Ericson menar, 
baserat på ovan nämnda avsaknad av falangben tillsammans med förekomsten av mer eller 
mindre samtliga övriga benelement i grottan, att hela sälkadaver slängdes in i grottan efter att 
pälsarna avlägsnats (Ericson & Knape 1990: 201). Denna tolkning är förstås inte på något sätt 
omöjlig, men jag anser inte att det verkar troligt att fullt ätbart sälkött ska ha kastats bort i någon 
större utsträckning (se även Andersson 2016: 115). Gällande det arkeologiska studiet av 
pälsdjur som resurser vill jag anföra Nick Overtons (2016) tankeväckande diskussion kring hur 
ben efter små däggdjur påträffade på mesolitiska lokaler i nordvästra Europa nästan uteslutande 
har tolkats som restprodukter härrörande från pälsframställning. Det är förstås troligt att pälsar 
var av stor vikt under mesolitikum och många lokaler bär spår som tydligt pekar på en ansenlig 
produktion av pälsar. Det finns problem behäftade med att entydigt fokusera på djur som 
resurser och därmed reducera dessa djurs betydelse till de pälsar som utvanns. Genom att 
betrakta djurbenen som spår efter relationer mellan människor och djur som medvetna individer 
som betydde något annat än resursutnyttjande kan vi förhindra att potentiellt viktiga processer 
hamnar i skymundan. 

Overton (2016: 575) delar min åsikt att djurben i många fall inte går att reducera till sopor, 
samt att hanteringen av dessa djurben måste betraktas som en viktig och meningsfull handling, 



43 
 

där relationen mellan människa och djur stod i centrum. En alternativ tolkning till förekomsten 
av samtliga benelement, utöver falangben, i grottan Stora Förvar skulle istället kunna vara att 
människorna såg det som en respektfull och viktig handling att placera sälbenen där för att 
säkerställa goda relationer mellan sälar och människor. 

5.4 Att minnas genom jakt 

Yannis Hamilakis och Nick Overton (2013) för en intressant diskussion angående den 
senmesolitiska jakt- och slaktplatsen Aggersund i Danmark, en plats som verkar ha varit 
specifikt kopplad till jakt på sångsvan. Hamilakis och Overton (2013) menar att svanarna på 
denna plats (och de andra djuren som finns representerade i benmaterialet) inte bör betraktas 
som enbart resurser utan också som deltagare i en social sfär tillsammans med människorna. 
Människor kan ha byggt upp speciella relationer till svanarna, menar författarna, då de 
observerade svanarnas beteenden och sedermera lärde sig att särskilja enskilda individer från 
varandra (Hamilakis & Overton 2013). 

Istället för att betrakta Stora Förvar som en plats dit människor begav sig för att ta för sig 
av naturens resurser och dumpa resterna kan vi kanske fråga oss om platsen även bar sådana 
sociala konnotationer som Hamilakis och Overton framhåller. Stora Förvar kan ha varit viktig 
av andra skäl de rika resurserna, exempelvis eftersom grottan var en arena för sociala 
engagemang med djurvärlden, de döda släktingarna och för att platsen således härbärgerade en 
viktig del av människors historia och identitet. 

Den brittiske sociologen Paul Connerton (1989) hävdar att samhällen och grupper bland 
annat genom upprepade handlingsmönster, av såväl vardagliga som mer rituella handlingar, 
förkroppsligar minnen och identitet hos sina medlemmar. Detta tar Rita Peyroteo-Stjerna 
(2015) fasta på under sin studie av senmesolitiska gravläggningar i kökkenmöddingar i Tagus-
floddalen i Portugal. Peyroteo-Stjerna betraktar denna dal som en plats för både de döda och de 
levande, och linje med Connertons argumentation hävdar hon att de upprepade 
gravläggningarna i Tagus-dalen ledde till att de senmesolitiska människorna inkorporerade 
minnen kopplade till platsen och på så sätt såg till att den hölls i minnet och fortsatte brukas 
under lång tid (Peyroteo-Stjerna 2015: 119 f). Det är mycket möjligt att en förklaringsmodell 
som tar hänsyn till sådana minnespraktiker kan appliceras på den långvariga användningen av 
Stora Förvar. De mesolitiska människobenen i Stora Förvar kan möjligen betraktas som 
resultatet av ett upprepat handlingsmönster som kan ha förankrat människors minne i platsen 
(jämför Nora 1989).  Stora Förvar kan ses som en plats där otaliga jakter och begravningar har 
utförts och minnen av dessa har ansamlats. 

Fredrik Fahlanders (2006) diskussion kring huruvida en avsaknad av någon tydlig rumslig 
uppdelning i sakrala områden respektive profana områden kan innebära att levande och döda 
inte alltid uppfattades som två helt skilda kategorier (se även Kopytoff 1971). Fahlander (2006: 
219) anser bland annat att de sekundära manipulationerna av de gropkeramiska 
gravläggningarna medger en sådan tolkning, eftersom det går att tänka sig att dessa handlingar 
utgjorde en form av medling eller umgänge mellan de döda och de levande. Fahlanders 
diskussion av en kontinuitet mellan levande och döda är mycket stimulerande och lånar sig i 
mitt tycke väldigt väl till en diskussion av Stora Förvar, där deponeringar av människoben 
måste ha pågått under i stort sett samma tidsrymder som stenyxor, flinta och andra mesolitiska 
artefakter hamnade i grottans inre. Vi kan här se att samma lokal användes vid tillverkning av 
föremål, hantering av bytesdjur samt begravningar av döda anhöriga. Någon rumslig tydlig 
separation av vad som är profant och vad som är sakralt föreligger alltså inte i grottan, 
åtminstone inte på ett sådant sätt att vi idag kan observera den. 

Ben från olika sälarter utgör det dominerande fyndmaterialet från Stora Förvar under såväl 
mesolitikum som neolitikum, med skiftande tonvikt på olika arter vilket förmodligen reflekterar 
de olika sälarternas förändrade preferens för Östersjön till följd av förändringar i havsnivå, 
temperatur och salthalt (Lindqvist & Possnert 1997). Sälar utgjorde således ett vanligt jaktbyte 
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vid Stora Förvar under hela stenåldern och hade således också en prominent plats i människors 
liv.  

Sälarnas betydelse under mellanneolitikum på Åland och Gotland avhandlas också av Jan 
Storå (2001: 51) som identifierar en varsam hantering av sälkranier på Ajvide och hävdar att 
detta tyder på ett slags själskoncept som även sträckte sig till att inbegripa sälar. Min 
uppfattning är att denna tolkning är rimlig och, i och med att Storå (2001: 51) även tolkar 
mellanneolitiska lerfigurinerna som representerande intermediärer mellan människa och säl, 
därmed framträder bilden av en värld präglad av tankar om en kontinuitet mellan människa och 
säl samt innehållande ömsesidiga förpliktelser där mänsklig jakt på säl måste åtföljas av 
rättmätig hantering och respekt för de dödade sälarna. I linje med Storås argument föreslår 
Niklas Stenbäck (2003: 204) att de gropkeramiska människornas viktiga relation till sälar gjorde 
att de kom att betrakta sig själva som ett slags ”sälmänniskor”. Att liknande relationer kan ha 
existerat även under mesolitikum är inte omöjligt utifrån de omständigheter vi finner i Stora 
Förvar, där en tydlig diskontinuitet i placeringen av djur respektive människor inte kan påvisas. 
Paralleller kan också dras till Donna Haraways (2008: 17 ff) koncept companion species; 
djurarter djupt sammanvävda med människor i sociala sammanhang. I en sådan värld är det 
rimligtvis inte problematiskt eller nedvärderande att begrava människor där man begraver djur 
eller vice versa. 

Att jaga och döda kännande subjekt är ingenting som görs lättvindigt och utan eftertanke, 
utan något som kan befattas med tydliga förhållningsregler vad gäller jakten, dödandet, 
styckandet, fördelning av köttet och slutligt, respektfull hantering av det dödade djuret på ett 
sätt som anstår ett kännande subjekt. Betänker vi mängden sälben i grottan står det klart att 
otaliga jakter har tagit plats vid Stora Förvar, och det var uppenbarligen brukligt att placera 
sälarnas kvarlevor i grottan. Därför vill jag hävda att ackumulationen av sälben kan tänkas ha 
medfört motsvarande ackumulering av mening och minnen av tidigare jakter.  

Minnet, som Connerton (1989: 72) hävdar, skapas och upprätthålls till exempel genom 
upprepningar av kroppsliga handlingar. Jakt och slutlig hantering av jaktbyten utgör exempel 
på sådana kroppsliga handlingar och för de människor som deltog skulle dessa minnen sedan 
förknippas med den fysiska platsen för jakten och deponeringen (jämför Nora 1989). En 
liknande tolkning återfinns i María Nieves Zedeños (2000) resonemang kring jaktplatser som 
relationella lokaler där den fysiska belägenheten, jakten och de sociala processerna som är 
behäftade med jakten sammanstrålar och bildar en betydelsefull plats med potential att fortsätta 
vara betydelsefull under lång tid.  
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6 Avslutning 

Följande kapitel syftar till att utvärdera och sammanfatta de centrala teman som framförts i 
föreliggande uppsats. Kapitlet inleds med en avslutande diskussion av några tendenser som har 
framträtt under problematiseringen av Stora Förvars fyndmaterial. Därefter dras ett par 
generella slutsatser, följt av förslag på vidare forskning som skulle kunna dra nytta av liknande 
angreppssätt. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av uppsatsen. 

6.1 Avslutande diskussion 

Då jag påbörjande författandet av föreliggande uppsats kunde jag inte ana hur den skulle 
komma att transformeras. Den ursprungliga grundidéns lyftkraft avtog successivt medan 
sekundära idéer dök upp och utvecklades på oförutsedda sätt. I takt med att jag blev mer och 
mer bekant med Stora Förvar ökade också mina frågor till antalet. Även nu när uppsatsen är 
färdig, i ett stadium som jag i början förväntade mig skulle skänka ett tillfredsställande avslut, 
fortsätter samma frågor gnaga samtidigt som mångfaldigt fler frågor fortsätter att hopa sig. 

På samma sätt som jag har studerat och funnit en möjlig mening i materialet har andra gjort 
andra avvägningar och funnit andra meningar. Därmed inte sagt att det jag föreslår i 
föreliggande uppsats är oförenligt med andra synvinklar. Det är förstås ställt bortom allt rimligt 
tvivel att de stora mängder djurben som påträffats i grottan Stora Förvar härrör från 
försörjningsaktiviteter, men detta hindrar inte själva deponeringen av benen från att tolkas som 
en indikation på att djur och människor var intimt sammanlänkade. Detta visar en oerhörd 
styrka inom arkeologin, då skilda metodologiska angreppssätt eller teoretiska infallsvinklar kan 
ta fram de många nyanser som alltid finns i ett arkeologiskt material. 

Djurbenmaterialet i Stora Förvar är resultatet av otaliga separata tillfällen av jaktlycka, om 
detta råder det inga tvivel. Detta till trots är det en utmaning att på riktigt betrakta djurbenen 
som emanerande från separata handlingar, på grund av den oerhörda mängd ben som påträffats. 
Det osteologiska materialet från grottan har studerats flera gånger med huvudsakligt fokus på 
hur sälfaunan och de mänskliga jaktstrategierna förändrades över tid. Det representerar ett 
ovärderligt arbete som har varit många till gagn och bidragit till en förståelse för Stora Förvar. 
Det som faller bort i sådana sammanställningar är upplevelserna och betydelserna av enskilda 
jakttillfällen. 

Arkeologin som vetenskap är allt som oftast antropocentrisk, eftersom det är just spår efter 
mänskligt handlande vi letar efter och undersöker. Det vore dock utomordentligt narcissistiskt 
att inte vara öppen för diskussioner om hur mänskliga- och icke-mänskliga aktörer interagerade 
med varandra i det förflutna, samt hur detta verkar yttra sig i ett givet arkeologiskt sammanhang 
(jämför Haraway 2008: 32, 244).  

Den för föreliggande uppsats valda utgångspunkten att behandla såväl djurben och 
människoben som potentiellt betydelsebärande är något som en del eventuellt kan ha svårt att 
acceptera. Genom att betrakta Stora Förvars fyndmaterial som ett material skapat genom 
konkreta interaktioner mellan människor och djur öppnar sig en möjlighet att rucka på 
människans förmodat gudagivna särställning (se Hamilakis 2017: 176). Utgångspunkten är 
enligt mig både intressant, viktig och i högsta grad rimlig. Utgångspunkten är legitim just därför 
att det motsatta, det vill säga att djurbenen inte är betydelsebärande annat än i form av artefakter 
eller som rester av slakt eller måltider, är den vanligaste och tillika implicita utgångspunkten i 
många studier av stenålderns jägare-samlare. Vi måste våga utmana oss själva att begrunda vad 
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det betyder för vår förståelse av mesolitikum om vi öppnar oss för möjligheten att döda 
människor och döda bytesdjur kunde placeras sida vid sida. 

Om vi uppgraderar sälar från ”resurs” till ”individer”, vilket kan vara implikationen av att 
anlägga en alternativ ontologisk premiss, har vi något mer betydelsefullt att ta ställning till. 
Benmaterialet i Stora Förvar betraktar jag utefter detta mönster, där rutinmässiga depositioner 
av sälar i grottan möjligen vittnar om att det var plats där relationen mellan människa och säl 
var en av livets (och dödens) grundbultar. Min diskussion av Stora Förvars fyndmaterial leder 
mig följaktligen till en tolkning av grottan som en plats där gränserna mellan de levande och de 
döda, liksom gränserna mellan människor och djur, var otydliga och relationella. Helena 
Andersson (2016) diskuterar Stora Förvar på ett liknande sätt men inte utifrån samma 
resonemang. Andersson (2006: 367) menar exempelvis att de mesolitiska jägare-samlare som 
lämnat spåren i Stora Förvar ansåg sig leva i symbios med sälar.  

Jimmy Strassburg, vars tolkning av Stora Förvar jag har ägnat föreliggande uppsats åt att 
argumentera mot, kopplar samman grottor med tankar om pånyttfödelse och regeneration 
(Strassburg 2000: 116–121). En sådan tolkning har enligt mig intressanta implikationer för 
Stora Förvar och gör det möjligt att betrakta grottan som en plats för både djurs- och människors 
förfäder, där döden inte nödvändigtvis sågs som slutet på förhållandet mellan jägare och säl 
utan enkom utgjorde en övergång från ett stadium till ett annat. 

I uppsatsen gjordes ett medvetet val att inte djupare undersöka antropofagi som 
förklaringsmodell eftersom mitt uttalade mål var att söka alternativa förklaringsmodeller. Det 
måste dock tillstås att i enlighet med den ontologi jag presenterar rörande Stora Förvar, där 
människor och djur inte är fundamentalt olika, skulle inte heller antropofagi behöva betraktas 
som något avvikande eller nedvärderande (jämför Fausto 2007). 

Jane Bennett (2010) berör en intressant aspekt gällande relationen mellan människor och 
mat. I arkeologiska sammanhang har mat en tendens att reduceras till enbart ett nödvändigt 
bränsle eller dikotomiseras som biologisk- kontra symbolisk resurs (Hamilakis 2017: 177). 
Bennett menar dock att ätande är att betrakta som en relationell process som pågår mellan 
människa och mat. Maten äts av människan och gränserna mellan objekt och subjekt blir 
suddiga när människan på ett sätt blir vad hon äter, fast ändå inte riktigt (Bennett 2010: 49). 
Kanske betraktade de mesolitiska människorna sin relation till sälarna på ett liknande sätt, där 
ätandet av sälarnas kött och användandet av deras pälsar, ben och tänder gjorde att människors 
värld i mångt och mycket var byggd på sälar (jämför Conneller 2004). Förhållandet mellan 
jägare och jaktbyte kan således ha bidragit till att identiteterna människa respektive säl knöts 
samman i en knut vilken, då som nu, inte var helt enkel att nysta upp. 

6.2 Slutsatser 

De tonvis med djurben som tillvaratogs från grottan Stora Förvar i slutet av 1800-talet är till 
största delen härrörande från försörjningsaktiviteter som jakt och fiske. Det vore dock sorgligt 
att ignorera de möjliga sociala aspekterna av dessa interaktioner mellan människor och djur, 
vilka även inbegrep hanteringen av såväl djurs- som människors kvarlevor.  

Det har i tidigare studier framförts att de mänskliga benen i Stora Förvar kan ha placerats 
där på grund av nöd, antropofagi eller till följd av att benen tillhörde människor med låg status. 
Dessa tankar bygger på att djurbenen i grottan är att betrakta som avskräde. Utgångspunkten i 
tidigare tolkningar är således att djurbenen per definition representerar någonting bortkastat och 
oönskat. Att placera människoben i detta avskräde skulle med denna logik vara att nedvärdera 
de avlidna människorna. Att människobenen i Stora Förvar kan ha tillhört avvikande människor 
eller människor av låg status är också vansklig att påvisa, speciellt eftersom människobenen 
verkar representera människor av båda biologiska könen samt ett brett åldersspann. Således kan 
inget tydligt mönster observeras vilket indikerar att benen härrör från ett relativt jämnt 
befolkningsurval snarare än en selektion av avvikande, oönskade individer. Behandlingen av 
kvarlevorna och placeringen i kulturlagren i grottan behöver därmed inte alls betraktas som 
förnedrande eller förknippad med liminala individer eller människor av låg status. Grottan var 
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snarare en viktig plats för de mesolitiska jägare-samlare som uppehöll sig där och utgjorde ett 
mikrokosmos där olika aktiviteter sammanstrålade i en av tillvarons centrala punkter.  

Jag har i föreliggande uppsats argumenterat för att djurbenen och människobenen i Stora 
Förvar, till följd av den kontextuella kopplingen dem emellan, inte på ett övertygande sätt kan 
separeras ifrån varandra. Detta stärks ytterligare om vi samtidigt blickar ut över en bredare 
mesolitisk kontext där det arkeologiska materialet ofta pekar på interaktioner mellan människor 
och djur som inte inskränks till enbart jakt och andra synbarligen praktiska göromål.  En annan 
förståelse har visat sig vara möjlig, en förståelse där Stora Förvar kan betraktas utifrån en 
infallsvinkel där djurbenen, i kraft av de bytesdjur de en gång var, troligen värderades högre än 
vad som framförts i tidigare tolkningar av grottans fyndmaterial. På så sätt kommer vi också 
förbi problemet med människor på soptippen (se kapitel 5 i föreliggande uppsats).  

Det faktum att människor och djur uppträder tillsammans på detta sätt kan möjligen peka 
på en relationell ontologi där gränserna mellan människa och djur var flytande och 
förhandlingsbara. Indikationer finns på att uppfattningar om en kontinuitet mellan djur och 
människor kan ha rått under såväl mesolitikum som senare tidsperioder. Det är kanske rimligare 
att istället betrakta djurbenen och människobenen i Stora Förvar som ett utslag av att relationen 
mellan människor och sälar var en definierande faktor i de mesolitiska människornas liv. 
Människor och sälar kan då betraktas som sammanlänkade existenser vilka var menade att 
följas åt i såväl livet som i döden.  

6.3 Vidare forskning 

Min uppfattning är att det finns en oerhörd potential i fortsatta studier av interaktioner mellan 
djur och människor under inte bara mesolitikum utan även senare tidsperioder. Andra platser 
som likt Stora Förvar har brukats för jakt och efterföljande hantering av bytesdjur kan möjligen 
diskuteras på ett liknande sätt för att producera utsagor om forntida relationer till djur och natur.  

Från mellanneolitisk tid, främst inom den gropkeramiska kulturen, återfinns många 
zoomorfa artefakter samt gravar innehållande rikligt med ben och tänder från diverse djurarter, 
vilka skulle kunna utgöra ett ypperligt underlag för diskussioner baserade på de premisser som 
redogjorts för i föreliggande uppsats. 

Frågan om antropofagi skulle även den kunna fördjupas med hjälp av ett posthumanistiskt 
perspektiv där gränserna mellan människor och djur är flytande och förhandlingsbara.  

6.4 Sammanfattning 

Grottan Stora Förvar är den största grottan på ön Stora Karlsö, belägen cirka sju kilometer från 
Gotlands västra kust. Grottan grävdes ut mellan åren 1888–1893 av Lars Kolmodin och Hjalmar 
Stolpe. Det fyra meter tjocka kulturlagret som fyllde grottan har visat sig ha en kronologi som 
sträcker sig tillbaka till mesolitikum. Större delen av det arkeologiska materialet utgörs av ben 
från säl, fisk och fågel, men en del människoben påträffades också utspridda i kulturlagren.  

De allra tidigaste tolkningarna av dessa människoben gör gällande att dessa ben hamnade i 
grottan i samband med antropofagi eller människooffer. I modernare tid har människobenen 
definierats som tillhörande ”farliga döda”, exempelvis shamaner, vilka efter döden behövde 
separeras från de levande. Det har också föreslagits att det kan röra sig om individer av låg 
status eftersom de har deponerats på ett ”informellt” sätt istället för att begravas intakta. De 
faktorer som har influerat dessa tolkningar är de hugg- och snittspår vilka påträffades på en del 
av det humana benmaterialet, samt att de mänskliga benen påträffades i disartikulerat tillstånd 
bland fyra ton djurben, däribland stora mängder ben från säl. 

I föreliggande uppsats framhåller författaren att snittspår, skelettering och annan åverkan 
förekommer ymnigt på en rad andra mesolitiska lokaler i både Sverige och övriga Europa. Det 
kan därmed argumenteras för att det mesolitiska gravskicket omfattar ett brett spektrum av 



48 
 

olikartade praktiker, snarare än att behandlingen av benen i Stora Förvar är att betrakta som 
avvikande från en etablerad begravningspraxis i form av jordbegravningar.  

Att en placering av människoben bland djurben skulle vara nedvärderande eller tyda på 
fruktan eller bristande respekt för den döde är inte heller självklart. Denna tolkningsmodell 
grundar sig enligt författaren i en cartesiansk dikotomi mellan människor och djur, som i sin 
mest extrema form placerar människor i skapelsens krona och tillerkänner dem personskap och 
agens, medan djur reduceras till resurser tillgängliga för människor att bruka efter eget behag. 
Denna dikotomi skapar en tydlig hierarki där, under normala förhållanden, djurben betraktas 
som skräp och människoben som begravningar. Författaren presenterar en rad mesolitiska 
lokaler i Europa där djurben och människoben uppträder beblandade i samma kontexter. Ofta 
har kontexter med spridda människoben i kulturlager betraktats som resultatet av förstörda 
gravar, vilket i de flesta fall sannolikt inte stämmer. 

Genom att anlägga ett teoretiskt ramverk inspirerat av posthumanismen och den 
ontologiska vändningen söker författaren en mindre antropocentrisk förståelse, och diskuterar 
istället Stora Förvars fyndmaterial som skapat av sociala interaktioner mellan människor och 
sälar. Att i stort sett samtliga benelement från sälar återfinns i grottan, med undantag för 
falangbenen som ofta avlägsnas då djuren flås, har tidigare tolkats som att hela sälkadaver 
dumpades i grottan. I föreliggande uppsats föreslås en alternativ tolkning där sälarnas ben 
placerades i grottan som ett led i en föreskriven och respektfull hantering i samband med jakt, 
slakt och styckning. 

Författaren framhåller att Stora Förvar kan ses i ljuset av en relationell ontologi, där 
personskap uppstår och upprätthålls genom relationer mellan människor, djur, ting och 
andeväsen. Placeringen av döda människor och döda sälar tillsammans i grottan kan möjligen 
förstås som att de mesolitiska människornas personskap var avhängigt deras relation till sälarna, 
eller att sälar och människor inte var så fundamentalt olika väsen och att sammanblandningen 
av deras kvarlevor därför inte var kontroversiell, ett tecken på låg status eller nedvärderande 
över huvud taget. 
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