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Abstract 

 
Dagsköld, J. 2022. Vad hände människorna i Kanaljorden? En arkeo-osteologisk jämförelse 
mellan mesolitiska och neolitiska fallstudier. 
 
Dagsköld, J. 2022. What happened to the people at Kanaljorden? An archaeo-osteological 
comparison between mesolithic and neolithic case-studies. 
 
Conflict in Archaeology is a subject which have risen in interest during the last decades. This 
essay will focus mainly on the conflict which can be seen on individuals found at Kanaljorden 
in Motala. The site was excavated between 1999 and 2013 and showed ten individuals buried 
on a stonebed nearby Motala stream. The individuals were seen with a large amount of trauma 
directed towards the skull and differentiated depending on sex. The way the individuals were 
buried and the large amount of trauma was unique for Scandinavia and the world. There have 
been many theories of why the people buried in Kanaljorden was selected and what purpose it 
had for the people that buried them there. There have been speculations from war trophies to 
ritual killings. This essay is therefore focused on making comparisons and analogies with other 
cases of burials and conflicts from Scandinavia and the world to get clues why the people of 
Kanaljorden was selected for burial. It could be concluded that skull trauma of the buried 
individuals was common in Mesolithic and Neolithic Scandinavia and world. The difference in 
injuries depending on sex indicate a structured society were women and men had different roles 
during war and conflict. Further was it concluded that the individuals found at Kanaljorden 
could probably have been deposited because of their importance for the tribe, or forefathers’ 
worship. 
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1 Inledning 

Den mesolitiska boplatsen i Kanaljorden i dagens Motala är en intressant plats med många 
unika fynd upphittade mellan åren 1999 och 2013. Här återfanns en större mängd föremål, 
artefakter såsom verktyg, men också kvarlevor från både människor och djur. De mänskliga 
fynden var spektakulära. De återfanns på en stenpackning blandat med vildsvin och björnben. 
Benen var även orienterade olika beroende på art. Två skallar påvisade pålning och ett stort 
antal av de avlidna bar bevis på ett stort antal läkta antemortemtrauma. De läkta trauman tyder 
på att människorna levt våldsamma liv. Teorier till trauman rör sig alltifrån konflikter såsom 
kidnappning till krig eller våld i nära relationer. Denna mängd av trauma hos människorna och 
placeringen på stenbädden i Kanaljorden är unik för mesolitisk tid. Människorna i Kanaljorden 
bar tecken på våld som framträdde olika på kroppen beroende på kön. Denna uppsats kommer 
att undersöka, med Motala som utgångspunkt, de skador som påträffas där och vilka likheter 
de bär med andra fall under Mesolitikum och Neolitikum. Detta för att få vetskap om 
gestaltningen av kvarlevorna på stenbädden i Kanaljorden var en vanlig företeelse i det 
mesolitiska landskapet, men även för att få vetskap om varför skadorna uppkom hos 
människorna i Motala. Även om resultatet ej skulle vara tillfredsställande är det ändå av intresse 
att belysa konflikt under Mesolitikum och varför det såg olika ut beroende på plats.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Kanaljorden i Motala är en unik plats från mesolitisk tid. Det återfinns här ett stort antal 
människor begravda på samma plats, med en unik rituell prägel. Vidare är även det stora antalet 
skador hos individerna unikt för mesolitikum i Norden då de påträffas på en majoritet av ett 
större antal av människorna funna på stenbädden. Syftet med denna uppsats är att undersöka 
hur skadorna kan ha uppkommit på människorna i Motala, men även vilken typ av 
våldsutövande det kan tyda på. Undersökningen kommer göras genom att jämföra skadornas 
utformning och placering med liknande skador på andra människor från Skandinavien under 
tidsperioderna Mesolitikum och Neolitikum. Detta för att se likheter och olikheter som kan tyda 
på hur skadorna kan uppkommit och i vilket ändamål skadorna åsamkats.  

Fortsättningsvis är syftet att undersöka vad skadorna kan ge för indikationer om varför 
människorna hamnat på denna stenbädd, varför de blev utvalda för denna rituella presentation 
och om det finns några motsvarigheter i övriga landet. Undersökningen kommer göras genom 
att jämföra Kanaljorden i Motala med 3 fallstudier från mesolitisk tid samt neolitisk tid. En 
studie för varje stenåldersperiod utgörs av en kvantitativ undersökning där flertalet individer 
undersöks.  
Frågeställningen som kommer besvaras i denna undersökning är följande:  
-Vilka likheter och olikheter finns det gällande skadorna mellan individerna i Motala och övriga 
fallstudier?   
-Hur kan skadorna besvara frågan om orsaken till deras död och deposition i Motala?   
-Finns det likheter eller skillnader när det gäller traumats placering beroende på kön i Motala 
och övriga fallstudier och vilken betydelse har i så fall detta?  
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1.2 Teori och Metod 
Den teori eller synvinkel som nyttjas i denna undersökning är en positivistisk synvinkel med 
jämförande etnoarkeologisk och antropologisk teori för att tolka empirin presenterad i 
fallstudierna. Anledningen till valet av dessa teorier är att ge en tydlig och säker bild över 
skadornas utformning och konsekvens, för att sedan utröna och jämföra liknande fenomen av 
skador i övriga fallstudier. Genom dessa jämförelser kan sedan teorier kring varför människorna 
i Motala avlidit och hamnat på stenbädden tolkas. Anledningen till att det positivistiska 
teoretiska synsättet nyttjas för att tolka empirin i denna uppsats är då det är av stor vikt att få 
fram tydliga, säkra kunskaper för att förstå våldets karaktär och anledning. Det vill säga söks 
tydliga spår av skador orsakade av konflikt. Den empiri som läggs fram i de åtta fallstudierna 
kommer utvärderas i en komparativ analys för att se skiljaktigheter och likheter med fynden i 
Kanaljorden i Motala och övriga fallstudier. Därpå kommer även etnoarkeologiska teorier 
nyttjas för att tolka Empirin. Bland annat nyttjas befintliga jägarsamlarsamhällen eller 
historiska samhällen som dokumenterats av forskare för att förklara de skador som diskuteras i 
fallstudierna. Antropologiska teorier kommer även nyttjas för att förstå hur människorna under 
stenåldern fungerade i grupp i exempelvis krigiska situationer. Analogier med befintliga 
förhistoriska jägarsamlarsamhällen kommer i denna uppsats nyttjas för att tolka den empiri som 
läggs fram i fallstudierna. Vidare kommer hermeneutisk teori nyttjas för att skapa en 
kontextuell bild över fyndmaterialen. 

Den metod som nyttjas är komparativ analys där de olika fallstudierna undersöks. 
Dessutom kommer även fyndkontext, vapen som jaktredskap jämföras. Detta för att få en 
översiktlig bild över mesolitiska fyndplatserna och vilka vapen som kunde nyttjas. Då 
stenålderssamhällen saknade kompletterande källor såsom skrifter, dagböcker eller memoarer 
gör det att tolkning av konflikt i förhistoriska samhällen blir komplicerad. Enligt Thorpe (2005) 
går det endast att få fram en säker kunskap om konflikt i det förhistoriska materialet genom att 
studera ”vapnen de använde, avbildningar i form av grottmålningar och hällristningar samt 
osteologiska analyser av kvarlevor” (Thorpe 2005: 6). Denna undersökning kommer därför 
främst nyttja studier av osteologi och vapen som säker kunskap att tolka fallstudierna då 
grottmålningar rörande konflikt i Skandinavien är bristfälliga från stenåldern och kan ej nyttjas 
i denna undersökning för ett adekvat resultat. Allen & Jones (2014) är även en författare som 
skrivit om krig och konflikter och anser att bevis på konflikt syns på skadors lokalisering, typen 
av skador samt kontexten av gravplatsen (Allen & Jones 2014: 51-52). 

1.3 Presentation av källmaterial 
Det källmaterial som kommer nyttjas är vetenskapliga artiklar härrörande mesolitiska 
begravningsplatser och boplatser i Skandinavien. Primärkällor i form av vetenskapliga artiklar 
och rapporter om fynden som påträffats kommer främst nyttjas. Vidare kommer även 
vetenskapliga artiklar och rapporter om andra grav- och boplatser i övriga Skandinavien nyttjas. 
Fallstudierna kommer sedan jämföras med Kanaljordens boplats för att få en bild över hur och 
varför skadorna uppkom bland människorna i Motala, men även för att ge en bild över varför 
människorna hamnat på stenbädden i Kanaljorden. 

1.4 Källkritik & Problemformulering 
De eventuella källkritiska problem som kan uppkomma i denna c-uppsats är många. 
För det första är det ibland svårt att avgöra hur skador kan ha uppkommit på avlidna personer.  
Skador som tros ha uppkommit i form av våld kan även vara olyckor. Krosskador på ben och 
kranium kan exempelvis orsakas på grund av fall (Burenhult, 1999: 234-239). Även kan skador 
där pilar sitter fastkilade i benen vara orsakade av en jaktolycka och inte avsiktligt orsakad för 
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att skada personen. Skador och trauman kan även orsakats hos människor under stenåldern som 
ej syns på benen. Med andra ord kan skador göras mot organ eller muskler och syns därför inte 
på benen. Tafonomiska processer kan därför resulterat i att spår efter våld har försvunnit och 
dödsorsak därför är svår att avgöra. Enligt Thorpe (2005) finns det ibland tydliga spår efter våld 
hos vissa individer såsom i Vedbaek där en individ begraven med en kvinna och barn påträffats 
med en pil i halsen vilket har varit dödsorsaken. Alla individer har dött samtidigt och under 
samma tillfälle. Troligen har kvinnan och barnet skador som ej syntes på benen (Thorpe, 2005: 
11). Skador som kan tolkas som orsakade av konflikt kan även uppkomma naturligt under 
nedbrytningsprocesser. Bland annat kan skador orsakas på ben, särskilt kranium när kroppen 
förmultnar och föremål faller ner eller jordansamlingar krossar och deformerar benen. De 
skador som undersöks kan även vara problematiska att tolka då benens kvalité kan avgöra hur 
skador kan tolkas av arkeologer. Exempelvis nämner Gummesson et al (2018) att skadorna i ett 
färskt levande ben får skarpa kanter och trubbiga ytor medan ett torrt och dött ben visar trasiga, 
ojämna och flagnade ytor och kanter. Kunskaper har hjälpt arkeologer att förstå om skadorna 
kan inträffat perimortem, antemortem eller efter individen avlidit. När det kommer till 
fyndplatsen i Motala där fynden påträffats i fuktiga miljöer gör det att tolkningen av 
fyndmaterialens skador blir mer komplicerade att tolka (Gummesson et al 2018: 80). En annan 
viktig aspekt att beakta när det kommer till bevarandet av benen är att ben oftast faller isär 
snabbare och framförallt lättare på grund av vatten. I Motala ström återfinns ett stort antal ben 
disartikulerade. Benen kan därför tidigare varit intakta men sedan disartikulerats och 
transporterats av vattnet och hade kanske en annorlunda placering från början. Dessutom 
uppstår det oftast skador på mindre ben av kroppen såsom näsben vid placering och rörelse i 
vatten. Skadorna på benen som ansetts vara orsakade av förflyttning i vatten förekommer dock 
ej bland fyndmaterialen. Skeletten har i kontrast varit på samma plats under längre tid med få 
rörelser i vattnet (Gummesson et al 2018: 81-82). 

De vapen som orsakat skadorna är även ett viktigt problemområde att belysa. För att 
undersökningen skall vara adekvat skall även vapen som kunde nyttjas för att orsaka skadorna 
hos individerna i fallstudierna undersökas. De jaktvapen som var till förfogande under 
Mesolitikum och Neolitikum diskuteras i tidigare forskning ha nyttjats till både krig och jakt 
och är därför svåra att separera (Lundström 2018: 165-171). Vidare är även avgränsningen av 
undersökningen problematisk. Denna uppsats riktar in sig på att få ledtrådar till hur 
människorna i Motala dog och varför skadorna kan ha uppkommit. Frågeställningarna skall 
göras genom en komparativ analys mellan Motala och övriga fallstudier i Skandinavien. 
Eftersom geografin är begränsad till Skandinavien medför detta att fyndmaterialet är begränsat. 
Platser som kan vara av intresse för analysen kan därför utelämnas som finns i övriga Europa. 
Däremot är det av intresse för denna uppsats att avgränsa till ett fåtal fallstudier för att få ett 
koncist och kvalitativt resultat. När det kommer till studiet av vapen och hur vissa trauman kan 
uppstått av olika sorters vapen är även detta något som bör diskuteras i denna uppsats. Vapen 
har nämligen inte bara en funktionell betydelse utan även en symbolisk, ceremoniell, religiös 
och även politisk betydelse. Exempelvis beskrivs detta fenomen tydligt i Fibiger et al (2013) 
vetenskapliga artikel där vapnets olika betydelser diskuteras. För att förstå sig på kriget för 
denna tid, då kompletterande källor som skrifter och bilder ej finns är det därför kvarlevor från 
människorna som är den mest effektiva källan att studera för att förstå sig på konflikt under 
stenåldern (Fibiger et al 2013: 190-191).  

Vidare är bevaringsförhållandena en viktig aspekt att belysa kopplat till denna 
undersökning. Bevaringsförhållandena i Skandinavien är generellt sämre än övriga Europa när 
det kommer till bevarandet av ben. Benen tenderar också att vara sämre bevarade när det 
kommer till mesolitisk kontra Neolitisk tid då benen är betydligt äldre och har degraderats mer. 
Bergarterna i Norden samt deras förmåga att bevara ben är även en viktig aspekt att belysa. De 
flesta bergarterna i Sverige såsom granit tenderar att bevara ben sämre än exempelvis kalksten. 
Ben påträffade i kalkstensberg är ofta bättre bevarade ben och kan ofta även fossiliseras. 
Undantaget när det kommer till bevaringsförhållandena i Skandinavien är fynden som påträffats 
på Gotland och Danmark där det förekommer rikligt med kalksten. Eftersom denna uppsats 
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riktar in sig på skadornas utformning och orsak gör det att det förekommer ett flertal problem 
att beakta. Bland annat är det av intresse och veta ifall skadorna som uppstått och undersökts är 
Antemortem, det vill säga läkta skador före döden eller Perimortem, skador som uppträtt vid 
eller nära dödstillfället. Vid analys av gamla skelett eller ben som legat på platser där miljön 
påverkar skelettet negativt så kan spåren efter dessa trauman vara svåra att tyda och därmed 
dödsorsaken. Exempelvis är så fallet när det kommer till ben påträffade i sur jord och i ett 
syrefattigt vattendrag såsom fallet i Motala. Därför är det i somliga fallstudier svårare att tyda 
dödsorsak och traumans utformning och därmed orsak till traumat. Studier där dessa problem 
förekommer kommer därför vara svårare att undersöka, men är fortfarande viktiga för 
undersökningens kontext och helhet. Åtta fallstudier kommer att undersökas i denna studie. 
Samtliga åtta fallstudier innehåller en eller fler fall med koppling till trauma orsakat av konflikt 
under Neolitisk och Mesolitisk tid. Anledningen till att just dessa fallen har valts ut att 
undersökas är på grund av att de är de mest undersökta och studerade fallen av trauma och våld 
på ben från Mesolitikum och Neolitikum. Det förekommer fler undersökta fall av trauma i 
Skandinavien, men de är ej tillräckligt undersökta eller genomgångna i litteraturen för att ett 
källkritiskt eller godtagbart resultat skall kunna ses av undersökningarna. Vidare förekommer 
det fler undersökta fall av våld för neolitisk tid gentemot under Mesolitikum. Anledningen till 
detta är att det helt enkelt förekommer fler fall av skador under Neolitikum på grund av en 
större befolkning, högre andel krig samt fördelaktigare tafonomiska bevaringsförhållanden. 
Exempelvis är ett flertal neolitiska fallstudier i denna text tagna från dösar vilket skyddat benen 
bättre. Det gör att det förekommer en obalans i antal av fall när det kommer till Neolitisk och 
Mesolitisk tid (Fibiger et al 2013: 192-200). Fortsatt är etik en aspekt att diskutera kopplat till 
undersökningar av avlidna. Undersökningarna bör genomföras och tolkas med god etik även 
om de undersökta individerna varit avlidna länge.  

1.5 Avgränsning 
I denna undersökning har Skandinavien valts som geografiskt undersökningsområde. 
Anledningen till detta är att få en rimlig avgränsning i de jämförande fallstudier som 
Kanaljorden i Motala kommer jämföras med. De platser som främst kommer undersökas är 
Danska och sydvästliga Sverige. Dessutom kommer de material som undersöks i denna uppsats 
även utgöras av åtta fallstudier, varav fyra från mesolitisk tid och fyra från neolitisk tid. 
Fallstudierna har valts ut på grund av dess yttersta vikt och relevans för forskningen rörande 
konflikt under Mesolitikum och Neolitikum. 
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2 Bakgrund – Forskningsöversikt 

2.1 Motala 
Det har bedrivits omfattande forskning kring konflikt under Mesolitikum och Neolitikum. När 
det kommer till Mesolitikum är det oftast enstaka isolerade fall av våld som påträffas. 
Bevaringsförhållandena för mesolitisk tid är generellt sämre vilket gör att kvaliteten på 
skeletten ofta är sämre och mindre intakta (Gummesson et al 2018: 75-85). 
       När det kommer till själva boplatsen Motala finns det ett flertal författare som publicerat 
en studie av kvarlevorna som påträffades i Kanaljorden. Gummesson et al (2018) är den artikel 
som står som bas till denna uppsats. Artikeln är en sammanställning av fynden och forskningen 
från utgrävningarna av Kanaljorden. Utgrävningen av Kanaljorden i Motala började år 1996 då 
en undersökning gjordes av platsen för att fastställa om det fanns fornlämningar på platsen. På 
denna plats skulle det nämligen byggas ett järnvägsspår. 1999 genomfördes en förundersökning 
där arkeologer fann den stenpackning där kvarlevorna påträffades. Sporadiska utgrävningar 
pågår i området till 2013 då föremålen istället börjar undersökas. Platsen som undersöktes var 
belägen i en låglänt våtmark där vattendjupet var cirka en meter. På denna ”yta påträffades det 
en stenbädd, cirka 12 x 14 meter” (Gummeson 2018: 74-78). Kvarlevor efter människor 
påträffades på denna stenbädd tillsammans med andra djurarter som vildsvin och björn. Den 
syrefattiga jorden hade bevarat benen som kunde dateras till ”5800-5700 f.kr”. De människliga 
kvarlevorna var från ett stort antal individer och påvisade icke dödliga trauman som såg olika 
ut beroende på vilket kön de avlidna hade som påträffades på fyndplatsen (Gummesson et al 
2018: 75-85). 

Tio individer kunde identifieras av de skelettfynd som påträffades på platsen. Ett barn och 
resterande vuxna. ”fyra av kranierna kunde identifieras som män varav två som kvinnor”. två 
av de sju individerna var släkt på mödernet/Mitokondriellt DNA enligt senare genetiska 
analyser av individerna (Svensson & Fraser 2017: 6-11 ; Kashuba et al 2019: 2-8). Sju av de 
tio identifierade individerna visade spår av trubbigt våld mot huvudet vilket syns tydligt på bild 
1 (Gummesson et al 2018: 78). Våldet skedde Antemortem, dvs. läkt trauma före döden (tabell 
1). Två av individerna hade även pålats, flera kranier bar även spår efter skador vid nackhålet 
vilket kan tyda på att de också pålats. Ett bra exempel på detta är bild 2 (Gummesson et al 2018: 
83). Ett flertal ben från bland annat armar och lårben påträffades även placerade på stenbädden. 
Kranier och delar av kroppen var placerade efter stenarna lagts på stenbädden. Inget intakt 
skelett kunde påträffas på platsen. De finns även bevis efter 400 pinnar som antingen kan 
använts för att hänga upp ben eller som en del i konstruktionen, exempelvis del av ett stängsel. 
Platsen nyttjades även under begränsad tid, möjligen av några generationer innan den övergavs. 
Platsen nyttjades troligen därför tillfälligt och inte kontinuerligt. Däremot beboddes 
Strandvägen mittemot Kanaljorden kontinuerligt. Kanaljorden i Motala är en intressant plats 
med stort arkeologiskt värde inom forskningen för stenåldern. Kanaljorden i Motala har även 
en boplats belägen mittemot sig, idag kallad Strandvägen. Denna boplats bär spår efter de 
ekonomier som nyttjades vid boplatsen (Boethius et al 2020: 632-642). Den främsta födokällan 
som nyttjades var marin föda, vilket tydligt kan ses på de isotopanalyser som gjorts på de 
avlidna (Gummeson et al 2018: 74-78). Dessutom har även jaktvapen som ljuster och 
fiskeredskap hittats, vilket indikerar främst en marin basföda. Människorna bosatta vid 
Strandvägen var jägare/samlare och bedrev jakt på både vilt och marin föda (Gummeson et al 
2018: 74-78). Publikationen av Gummesson et al fick stor uppmärksamhet i forskarvärlden och 
ansågs unik, speciellt för mesolitisk tid i Skandinavien. Tidigare forskning har framställt 
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Mesolitikum som en relativt fredlig tid just på grund av att forskare sett tydlig avsaknad av 
större antal våldsskador på individer under Mesolitikum jämfört med neolitisk tid. Kanaljorden 
blev ett exempel på att Mesolitikum kunde vara en mycket orolig period, men även att synen 
på bofasthet, rituell utövning ej var förbehållet för Neolitkum. 

 
Bild 1 - Trauma i form av trubbigt våld bland individerna funna i Motala (Gummesson et al 2018: 78). 
 
 

 
Bild 2 - Visar kvarlevor efter en individ med bevis efter pålning (Gummesson et al 2018: 83). 

2.2 Övriga fyndplatser 
Det har även gjorts konfliktarkeologisk forskning av fynd i övriga Sverige från neolitisk och 
mesolitisk tid. Ett känt exempel är den så kallade Stora Bjärs-mannen som påträffades vid 
Stenkyrka invid Stora Bjärs gård år 1953. Mannen är daterad till ca 7000 f.Kr. och uppskattades 
varit 35-40 år vid dödsögonblicket. Mannen visade spår efter ett flertal trauman före och i 
samband med döden / perimortem både på kraniet och i höften. Skadorna tydde på att mannen 
hade dött en våldsam död, men även att han upplevt ett flertal trauman under sitt liv som han 
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överlevt. Undersökningar gjordes av mannen mellan åren 1979 och 2013 vilket visade att 
mannen bar spår efter pil som fastnat i höften samt krosskador på käken och en bortslagen 
benbit från toppen av skallen. Stora Bjärs är ett bra exempel på fynd som visar att stenåldern 
var en tumultartad och orolig tid, även under Mesolitikum (Arwidsson 1979: 20-24). Vidare 
har det även gjorts fynd från Stora Karlsö, en ö utanför Gotland där det påträffades kulturlager 
och kvarlevor efter människor i grottan Stora Förvar. Hjalmar Stolpe och Lars Kolmodin grävde 
ut grottan i slutet av 1800-talet. Där påträffades ett stort antal fynd från stenålder till medeltiden. 
De mest häpnadsväckande fynden som påträffades där var tecken på kannibalism i form av 
krossade lårben för att komma åt benmärg. Även syntes behandling som skalpering på kranierna 
av oklara anledningar. Även framträdde trauma på armar och händer. Fynden från Stora Karlsö 
visade att Gotland och inte minst Stora Karlsö var platser där det förekom konflikter (Bornfalk 
Back 2017: 34-36).  

Det har även påträffats spår efter våld och konflikt i Skåne t.ex. i Skateholm, som är belägen 
mellan Trelleborg och Ystad. Denna plats undersöktes av arkeologer mellan åren 1980 och 
1985. Här påträffades en stor mängd begravda individer, men även en mängd hundar i samlade 
gravfält. Platsen innehåller ett flertal gravfält från Mesolitikum och delas upp i Skateholm I, II 
och III. Här påträffades ett stort antal fynd av människor från Mesolitikum. Skateholm I hade 
64 gravar medan Skateholm II innehöll 23 gravar. Merparten av de påträffade individerna funna 
i Skateholm visade spår efter våld och konflikter under sina liv (Larsson 2017: 31-36). 

Även i Danmark har det påträffats ett stort antal fynd som visar våld från stenålder. 
Boplatsen / begravningsplatsen i Vedbaek norr om Köpenhamn, har exempelvis visat sig 
innehålla 22 individer där 8 är kvinnor och åtta är män, resterande barn. Här visade arkeologiska 
undersökningar att nära hälften av männen och några kvinnor visade tecken på trubbigt våld 
mot kraniet. Dessutom visade sig en individ ha en pil fast i halsen (Thorpe, 2005: 11). När det 
kommer till Neolitisk tid så finns det en större förekomst av trauma på människorna gentemot 
Mesolitiska populationer och därför finns det en större mängd fallstudier att välja mellan från 
Skandinavien. En intressant plats i Skandinavien som undersökts omfattande är Alvastra i 
Östergötland. Här gjordes det fynd av en individ där det finns tecken på skalpering men även 
trubbigt våld mot huvudet. Likt Motala påträffades den avlidna på en konstruktion skapad av 
människa där det finns tecken på rituell bearbetning av kvarlevorna (Malmer 1987: 149-157). 
Fallstudien är därmed av stort intresse att jämföra med Kanaljorden i Motala. Även i Næstved 
på Själland i Danmark finns det spår efter konflikt under Neolitikum. I en våtmark i Porsmose 
återfanns en individ i 30-40 årsåldern med en pil som fastnat i näshålan. Dessutom återfanns 
ett dödande skott som punkterat bröstbenet och nått hjärtsäcken. Fall som detta är ett tydligt 
bevis på våldet under Neolitikum och har även gett konflikten under denna tid ett ansikte 
(Lindman 1987: 31). Vidare har det även gjorts en omfattande undersökning av en 
stridsyxekulturs grav i Skåne. Även på plats kallad Östra torp 4, återfanns det en lång manlig 
individ som var robust byggd. Individen bar ett stort antal trauman på kroppen. Bland annat 
syntes en läkt fraktur på nyckelbenet. De mest häpnadsväckande skadorna syntes på kraniet 
vilket visade spår efter läkning, även kallad Antemortemskada (Tornberg 2018: 191-192). 

Dessutom har det även genomförts forskning när det kommer till trauma på kranium i hela 
Skandinavien. Den vetenskapliga texten av Fibiger et al (2013) går bland annat genom 
forskning i form av osteologiska analyser av kranium i hela Skandinavien. Här har det 
undersökts skillnader kring hur män och kvinnor utsatts för olika våld, var skadornas placering 
är, men även orsakerna och möjliga vapen som orsakat skadorna (tabell 2). Senare forskning 
har nått genombrott i forensisk forskning och inom osteologin. Bland annat har forskningen 
gjort genombrott i att kunna ”urskilja mellan skador orsakade av olyckor och direkta skador 
orsakade av konflikt från trubbigt och skarpt våld från projektiler på kroppen” (Fibiger et al 
2013: 191). Vidare nämner författaren att skador på människor idag som ett resultat av sten, 
klubbor eller annat handgemäng i stort sett visar samma typer av skador såsom under 
stenåldern. Liknande vapen-material har använts under alla tider och gett samma typer av 
skador under årtusendena. Därför har ett utbud av skador som skett i yngre tid hjälpt 
forskningen i att tyda skador på människorna under stenåldern (Fibiger et al 2013: 191). Denna 
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studie är främst inriktad på skador på kranium under Neolitikum. Studien är därför av intresse 
att jämföra med Motala då kranierna är i fokus likt Fibiger et al (2013) undersökning, men även 
för att undersökningarna påvisar samma typ av skador och kan därför hjälpa besvara 
frågeställningarna. Det är av intresse att studera kranium för att få en bild av konflikten under 
stenåldern, eftersom att huvudet ofta varit målet för våldsutövning. Ytterligare nämner 
författarna Fibiger et al (2013) att även om ”huvudet enbart motsvarar 12% av kroppen så är 
den ändå utsatt för en stor del våld” (Fibiger et al 2013: 191). De flesta trauman som är ett 
resultat av konflikt tenderar enligt författaren även hamna på ”armar, revben, skulderblad och 
händer” (Fibiger et al 2013: 191). Trauman som visas på huvudet ses ofta under stenåldern som 
en effekt av våld och inte olyckor. Skador på huvudet orsakade av olycka tenderar förekomma 
”främst bland äldre människor än 50 eller yngre än 15 år” (Fibiger et al 2013: 191). Därför är 
studiet av trauma på kraniet av intressant för att studera konflikt i Motala och övriga fallstudier 
i Skandinavien.  
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3     Materialpresentation – Fallstudier 

3.1 Motala 
Kanaljorden är beläget vid Motala ström, en flod som rinner från Boren till Vättern, se bild 3 
(Fornsök 2022). Här påträffades lämningar efter tio individer, alla vuxna förutom ett spädbarn. 
Sju av dessa individer bar spår efter icke-dödligt trauma på huvudet. Dessa trauman var 
placerade olika beroende på kön. Kvinnliga kranium bar spår efter trauma på baksidan av 
huvudet. Männen bar spår av trauma på toppen av huvudet (Gummeson et al 2018: 77-79). Fyra 
av de tio individerna bar spår efter cirkulär eller elliptisk skada på kraniet som endast nådde 
den mellersta delen eller den s.k. Diploe, dvs. den delen av benet som är belägen mellan de 
yttre och inre benet i skallen. Skadans omfattning kan tyda på ett kontrollerat våld riktat mot 
kraniet. Dessutom förekom trubbigt våld i form av skador på frontalben, okben och näsbenet 
bland dessa individer. Samtliga av dessa skador var även läkta (Gummeson et al 2018: 77-79). 
Av de skador som påträffades på de sju individerna var majoriteten av dessa lokaliserade på 
toppen av skallen. Fyra av individerna var manliga varav två var kvinnor och en ej identifierad.  

Vidare förekommer det även troligt vasst våld mot tre av de manliga kranierna i samband 
med eller nära döden. En av dessa skador hittades på en individ vid högra parietalbenet, dvs. 
bakom frontalbenet. ”Den andra skadan hittades som snitt på temporalbenet” Slutligen var det 
sista ”vassa traumat en horisontell fraktur på den västra parietalbenet”. Samtliga av dessa skarpa 
trauman var ytliga likt det trubbiga våldet (Gummeson et al 2018: 79-80). De två kvinnorna av 
de tio individerna som påträffades visade spår efter flertal upprepade våld mot bakre delen av 
huvudet. I kontrast till kvinnorna visade männen enbart ett kraftigt slag mot huvudet på främre 
och övre delen av huvudet som visas tydligt på bild 4 (Gummesson et al 2018: 80). 

 
Tabell 1 - visar sju av de tio påträffade individerna i Motala samt var skadorna är lokaliserade. 
Tabell: Joakim Dagsköld 

Trauma Kranium  
Motala sju av tio 
individer 

Antal skador Män  
 

Antal skador Kvinnor 

Antemortem: 
Främre delen  
frontalben, okben och 
näsbenet 

4  

Antemortem Tinning, 
hjässben 

 1 

Antemortem Baksida 
huvud occipitalebenet 
 

  
2 
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Bild 3 - Satellitbild över Motala ström samt inringad fyndplats. Fornsök 2022. Riksantikvarieämbetet. 
 

 
Bild 4 - Lokalisering av våld beroende på kön. Grå markering rör Kvinnor och mörk för männen (Gummesson et 
al 2018: 80). 

3.2 Övriga fyndplatser 
Det finns även bevis av skador under mesolitisk tid på Gotland. Närmare bestämt i Stora Bjärs 
gård invid Stenkyrka. Här återfann en pojke kvarlevorna efter en man som ”kol-14 daterades 
till att vara uppskattningsvis 8960-8580 år gammal” (Fraser & Svensson 2017: 59). Personen 
var delvis illa bevarad men visade ett stort antal trauman. ”Beläget på höger hjässben, 2 cm 
bakom där hjässbenen möter pannbenet” visar sig spår av en stickskada där en del av hjässan 
även har slagits av (Arwidsson 1979:  25). Denna skada uppkom troligen innan döden då skadan 
visar spår efter läkning. Vid utgrävningen kunde arkeologerna även finna spår av en mikrolit 
från en benpil fastkilad 3 cm i ”höger tarmbenskammen i bäckenet” (Arwidsson 1979: 20-24). 
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Troligen uppstod denna skada vid dödsögonblicket då det ej visade tecken på läkning där pilen 
fastnat till skillnad från traumat på kraniet. Den slutgiltiga skadan som återfanns på mannen var 
en krosskada på vänster käkben. Denna skada orsakade att käken krossades samt att ett flertal 
av tänderna avlägsnats från käken (Munthe 1954: 697-702). 

Dessutom förekommer det även bevis för kannibalism eller ritualer i en grotta belägen vid 
stora förvar på Stora Karlsö. Grottan som hittades visade sig innehålla kulturlager med material 
från Mesolitikum till Järnålder. Här återfanns stenverktyg och kärl men även ett stort antal ben 
från olika fauna, bland annat säl, fisk, svin och fågelarter. Vid utgrävningen återfanns även ett 
stort antal ben från både män och kvinnor från barn till vuxna. Bland dessa individer fann 
forskare spår efter skalpering, men även skrapmärken på andra ben. Vidare förekommer även 
tecken på trauma på benen. Mänskliga lårben visade sig ha klyfts längs med benet. Att lårben 
kapas är en känd metod för att extrahera märgen från benet och anses vara bevis för kannibalism 
eller annan form av ritual (Svensson & Fraser 2017: 2-5 ; Bornfalk Back 2017: 34-36). 

Ett annat intressant fall där våld utövats under Mesolitisk tid är även vid Skateholm i Skåne.  
På denna plats belägen mellan Trelleborg och Ystad hittades ett stort antal människor i ett flertal 
gravfält. Skateholm I har daterats till mellan ”5200-4800 f.Kr. medan Skateholm II daterats till 
5600-5400 f.Kr., Skateholm III daterades till 4700 f.Kr.” (Larsson 2017: 31-36). De flesta 
individerna syntes vara begravda i Hockerposition (d.v.s. i sovställning med uppdragna ben), 
majoriteten av gravarna är jordfästa medan andra visade sig vara kremerade. Flertalet av 
individerna bär på skador. Livet var hårt och fyllt av faror. Undersökningen av kvarlevorna från 
säsongen 1982 har redovisats i Persson & Persson (1984) rapport. Denna rapport omfattar 
samtliga gravarna och innefattar analyser av könen, bevaringsstadie och utmärkande 
egenskaper. Det som kan sägas om denna plats är att en stor del av individerna levde svåra liv 
där skador var vanligt förekommande, dock inte alltid orsakade av konflikt utan orsakade i 
vardagliga livet. Exempel på detta är Grav 16 från Skateholm som visade sig ha en deformerad 
skada på höften. Troligen ett resultat av tryck från lårbenet som pressats, sannolikt ett resultat 
av en fallolycka (Persson & Persson 1984: 28). 

Det unika med Skateholm är att det förekommer en stor del hundgravar i området, även 
begravda med de avlidna människorna. Även gravplatserna och boplatserna är belägna bredvid 
varandra. De människor som påträffats här kopplas till Erteböllekulturen. Denna kultur fanns i 
södra Skandinavien och hade främst kustnära bosättningar som varierade i storlek och typ 
beroende på säsong. Vid den så kallade Skateholm I - gravplatsen återfanns ett stort antal 
individer som visade tecken på våld. En man i 40 årsåldern funnen i grav 13 bar exempelvis på 
skador från en pil som gått in i bröstkorgen och sedan fastnat i bäckenet likt Stora Bjärs 
(Lindman 1987: 31 ; Burenhult, 1999: 234-239). Individen bar även spår efter trubbigt trauma 
på ”armar, lårben händer som visade spår efter läkning av oklar orsak”. Kroppen syntes ha 
störts då stor del av kroppen ej var i anatomiskt läge (Persson & Persson 1984: 20-238). 
Dessutom förekom det en individ i den så kallade ”grav 34 med en benpil fast i bröstet” (Thorpe, 
2005: 11-12). Vidare förekommer det även 3 individer i Skateholm I som bär spår av trauma 
mot främre delen av kraniet och ett brutet käkben. Bland annat från Grav 22 som innehöll en 
storvuxen och grov individ runt 50-60 års ålder. Denna individ bar läkt, rundat trauma på ”os-
frontale” eller pannbenet (Persson & Persson 1984: 29-32). Grav 33 visade sig ha två ojämna 
skador på os frontale eller pannbenet vilket penetrerade det yttre skallbenet även kallat tabula 
externa (Persson & Persson 1984: 36-37 ; Thorpe, 2005: 11-12). Skateholm II innehåller ett 
flertal individer som bär tecken på våld. Här återfanns en kvinna med en pilspets fortfarande 
fast i bröstkorgen. Följaktligen återfann arkeologerna en individ som bar läkta skallskador. 
Skadorna har diskuterats ifall det är ett resultat av olyckor eller våld. När det kommer till pilen 
som fastnade i Bäckenet kan det röra sig om jaktolycka eller direkt våldsutövande mot individen 
(Thorpe, 2005: 11-12).  

Vedbaek belägen norr om Köpenhamn var en stenåldersboplats från Ertebölletiden känt av 
arkeologer under 1900-talet. År 1975 hittades en gravplats ansluten till boplatsen. Här 
påträffades åtminstone 22 människor i ett gravfält. 8 av dessa individer var män varav 8 var 
kvinnor och resterande barn (Price & Petersen 1987: 112-121). 1 av dessa individer som 
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begravdes på denna plats hade en benpil fast i halsen. Den vetenskapliga artikeln av Thorpe 
(2005) berättar att nästan hälften av de män som påträffades i Vedbaek samt några kvinnor bar 
spår efter trauma på kranierna som kan vara spår efter någon slags handgemäng, troligen yxa 
eller träklubba. Skadorna är troligen tecken på strid som förekommit och drabbat människorna 
som blev begravda i Vedbaek (Thorpe, 2005: 11-12). 

Invid Alvastra Kloster utfördes en dikesgrävning där arkeologerna påträffade pålar i 
marken. En avtorvning genomfördes mellan åren 1909-1930 och fortsatte 1976-1980. Efter 
undersökningarna kunde forskarna få fram en bild av ett pålverk, vilket var 1000 kvadratmeter 
stort som låg på en myrmark. I mitten av pålverket fanns en korridor som omgavs av 17 rum. 
Platsen var troligen en helig kultplats där människorna samlats för festivaler och offer. På 
platsen fanns ett stort antal föremål. Bland annat återfanns ben efter fisk och vilt men även 
verktyg som yxor samt smycken. Det mest häpnadsväckande fynden var kranium som påvisade 
skalpering, troligen i ett rituellt syfte (Malmer 1987: 149-157). Även i Porsmose i dagens 
Danmark fanns även resterna efter en man som mördats av pilskott. Mannen som var i 40 
årsåldern när han angreps fick ett pilskott in i näshålan. Varav 1 skott träffade bröstbenet och 
penetrerade hjärtsäcken. Det senare skottet var direkt dödande (Lindman 1987: 31). 

Det har även gjorts en övergripande studie över skalltrauma på Neolitiska populationer i 
Danmark och i Sverige. Artikeln av Fibiger et al (2013) nämner i sin undersökning att ”378 
individer undersökts från 87 platser från främst Själland, Lolland, Falster och Jylland” (Fibiger 
et al 2013: 192). Fortsättningsvis har även svenska neolitiska fynd av människor med påträffat 
trauma tagits med i undersökningen. Främst från Västra Götaland men även en mindre portion 
från Skåne och Öland. En majoritet av de undersökta, 90 % var även i vuxen ålder. Denna 
undersökning visade att totalt 55 av 378 undersökta individer från 4000-1500 f.Kr. bar 
skalltrauma ”44 av de 261, 16,9 % undersökta danska kranierna” samt 11 av de 117, 9,4 % 
individer påträffade i Sverige” visade tecken på trauma mot huvudet”. Vidare visade 
undersökningen att ”37 av 197, 18,8 % män varav 15 av 132, 11.4 % kvinnor hade skadats” 
(Fibiger et al 2013: 195). Läkta Antemortem skador på kranium motsvarade 33 av de 261 ”12,6 
% med oläkta perimortem skador på 4,6%, 12 av de 261 i Danmark. ”De svenska undersökta 
kranierna hade läkta antemortem trauman på 6,8 %, 8 av de 117 undersökta samt 3 av 117, 
2,6% perimortem trauma” (Fibiger et al 2013: 195). 31 av 197, 15,7% bar läkta skador bland 
män medan kvinnor hade 9 av 132, 6,8 %” läkta skador. Kvinnorna visade större statistik på 
oläkta skador ”6 av 132, 4,5% gentemot 7 av 197, 3,6%” bland männen (Fibiger et al 2013: 
195-196). 

 
Tabell 2 - visar skadornas utgång samt lokalisering i Sverige och Danmark under Neolitikum (Fibiger et al 2013: 
190-200). 

Trauma Kranium  4000-
1500 f.kr 

Danmark Sverige  Trauma Skandinavien 

Skador Kranium 
 

”44 av 261/ 16,9%” ”11 av 117/ 9,4%” ”55 av 378 skador 
Män 37 av 197/ 18,8 % 
Kvinnor 15 av 132/ 11.4 %” 

Antemortem/Läkt 
 
 

”33 av 261/ 12,6 %” ”8 av 117/ 6,8 %”  

Perimortem/nära döden 
 

”12 av 261/ 4,6%” 
------------------------------ 

”3 av 117/ 2,6%” 
------------------------------ 

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

Placering våld av totala 
71 skador i hela 
Skandinavien 
 

”Kranium”: 
”35 av 71/ 49% Främre”  
 

”Höger hjässben, 
tinningben och 
occipitalben”: 
21 av 71 skadorna/ 29% 
” 

”Vänster hjässben, 
tinningben och 
occipitalben”: 
15 av 71/ 21,1%” 

 
 
Fördelningen av de totala ”71 skador som påträffades på kranierna visade 35 av 71 motsvarande 
49 %” vara placerade på främre delen av kraniet. Bland annat på platser som näsbenet, 
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överkäken samt främre käken (Fibiger et al 2013: 195). Dessutom visade sig 21 av de 71 
skadorna, 29% vara lokaliserade på höger hjässben, tinningben och occipitalben. Motsvarande 
” fallen på vänster sida av Hjässben, tinningben och occipitalbenen” (Fibiger et al 2013: 195). 
Undersökningen visade även att ”kvinnorna bar skador på högra delen av främre huvudet 
medans männen bar en majoritet av skadorna på främre delen av kraniet” (Fibiger et al 2013: 
197). Skadorna visar med andra ord att när det kommer till perimortem trauma så tenderar 
kvinnorna vara placerade högre i statistiken medan männen har större nivåer av läkta 
Antemortem trauman. Vidare kom undersökningen även fram till att det fanns en skillnad i 
skadornas utformning när det kommer till dödligt och icke-dödligt våld riktat mot huvudena. 
Perimortemskador visade sig vara 2 till 8 cm i storlek medan antemortemskadorna ofta uppgick 
till 2 cm i storlek (Fibiger et al 2013: 200). Undersökningen visade att det fanns stora olikheter 
mellan män och kvinnors skador i undersökningen. Kvinnorna tenderar varit riktade från faran 
när smällen kommit medan männen varit riktade mot faran när den anlänt. Även förekomsten 
av fler perimortemtrauma bland kvinnorna indikerar att kvinnorna haft nedsidor när det gäller 
fysik och deras deltagande i konflikter (Fibiger et al 2013: 198-200). 

Den slutgiltiga fallstudien i denna uppsats är en individ från Skåne och närmare bestämt 
Östra torp 4. Mannen tros härstamma från stridsyxekulturen. Kännetecknande för 
stridsyxekulturen är den ”karaktäristiska placeringen att ligga på vänster sida riktad mot öst” 
(Tornberg 2018: 190). Mannen var robust och lång för tidens mått och tros varit i 45 årsåldern. 
Individens isotoper tydde även på en individ med landbaserad diet med måttligt inslag av 
fiskdiet. Denna analys stämmer även väl överens med Stridsyxekulturen mer pastorala diet. På 
individen påträffades ett flertal skador. En skada var placerad på nyckelbenet som troligtvis inte 
påverkat individen i den mån att motoriken blivit försämrad. På den högra frontalloben 
påträffades det en läkt antemortemskada. ”Skadan som var ”30 x 18 mm visade sig troligen 
vara orsakad av en blandning av vasst eller trubbigt föremål” (Tornberg 2018: 191). Vidare 
visade sig skadan trängt in i mellersta delen av benet, även kallat diploe. Vid en undersökning 
av benet syntes även en replika av en stridsyxa stämma väl överens med skadans utformning 
(Tornberg 2018: 191). Utöver de nämnda skadorna uppträdde även en ”läkt antemortem skada 
på det vänstra hjässbenet, cirka 30x30 mm stort vilket penetrerade alla lagren i skallbenet vilket 
exponerade hjärnvävnaden” (Tornberg 2018: 192). Individen överlevde skadorna med månader 
och till och med år vilket tyder på ett samhälle väl anpassat för omhändertagande av sårade 
(Tornberg 2018: 192). 
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4     Analys & Diskussion 

Flera konstateranden kan göras utifrån de källmaterial som presenterats i denna undersökning.  
För att besvara frågeställningarna: Vilka likheter och olikheter finns det gällande skadorna 
mellan individerna i Motala och övriga fallstudier?  Hur kan skadorna besvara frågan om 
orsaken till deras död och deposition i Motala?  Finns det likheter eller skillnader när det gäller 
traumats placering beroende på kön i Motala och övriga fallstudier och vilken betydelse har i 
så fall detta?  

4.1 Våldets placering, beroende på kön 
Med tidigare nämnd forskning undersökt blir det tydligt att förekomsten av skalltrauma under 
Mesolitikum såsom Neolitikum var mycket vanliga. Med Motala som startpunkt är det tydligt 
att våldet är riktat mot de främre delarna av kraniet såsom näsben frontalben eller okben mot 
männen. I kontrast till männens lokalisering av trauma bär kvinnorna trauma på bakre delen av 
kraniet upprepade gånger. Skadornas omfattning tyder på att kvinnorna var extra utsatta för 
våld, gentemot männen som enbart visade enstaka trauman på mellersta delen av kraniet. Att 
kvinnorna varit extra utsatta styrks inte minst från undersökningarna av Neolitisk skalltrauma i 
Skandinavien men även konflikt bland aboriginer där kvinnorna är överrepresenterade när det 
gäller Perimortem trauma. Majoriteten av skadorna skedde även ovanför den mellersta delen 
av skallen, vilket tyder på att individerna har blivit utsatta för våld och inte olyckor. En majoritet 
av skadorna var på samma plats tyder på att ett organiserat ämnat våld var riktat mot kraniet 
och ej en tillfällighet. Enligt författaren Gummesson et al (2018) kan anledningen till den olika 
placeringen av trauman beroende på kön vara flera. Bland annat diskuteras det att skadornas 
olika placering beror på att män och kvinnor hade olika roller i krig och att båda könen kunde 
vara delaktiga i krigssituationer. Bland annat diskuteras det ifall räder eller attacker kan ha 
överraskat de kvinnliga individerna. Enligt Gummesson et al (2018) tyder skadorna som 
åsamkats kvinnorna att ha orsakats vid en eventuell flykt då traumat är lokaliserat på bakre 
delen av skallen. Den högre andelen pareringskador på kvinnorna under mesolitikum och 
neolitikum tyder på att kvinnorna främst varit överraskade vilket tyder på att de ej varit aktiva 
kombattanter.  

Orsaken till Kvinnornas våld kan även orsakats av deras stöttande roll till männen i räder 
syns även i traditionella samhällen såsom Nya Guinea. Kvinnorna kan därför varit extra utsatta 
för våld i dessa händelser på grund av deras svagare fysik. I kontrast till kvinnorna visar 
skadorna på männen att de i majoriteten av fallen varit riktade mot faran då skadorna främst 
förekommer på den främre delen av skallen. Liknande skador och analyser har även gjorts när 
det kommer till Nordamerikanska jägarsamlare (Gummeson et al 2018: 83-87). Skadorna hos 
människorna visar därför en organisering av våldet. Männen var troligen riktade mot faran och 
försvarade sig aktivt medan kvinnorna troligen flytt från faran oavsett om de blev överraskade 
eller deltagit aktivt i en strid. Avsaknaden av pareringsskador på kroppen bland människorna i 
Motala tyder vidare på att individerna troligen var väl förberedda kombattanter (Thorpe 
2005:10-11). En analogisk jämförelse mellan kvinnorna i Motala kan även göras med 
australiensiska ursprungsbefolkningen Aboriginer. Undersökningen som författaren Allen & 
Jones (2014) lägger fram fokuserar i huvudsak på ”centrala Murrat floden” där det påträffats 
arkeologiska lämningar efter Aborginer. Undersökningen nyttjade även etnoarkeologiska källor 
där konflikt nedtecknats från mellersta 1800-talet. Längs denna flod påträffades fynd från ett 
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stort antal individer med läkta antemortem och perimortemskador på vänster sida av armen. 
Skadorna tolkades som att pareringsskador uppstått där personerna varit riktade mot varandra 
där främst vänster arm lyfts för att skydda mot slag. Det är även enligt författarna Allen & Jones 
(2014) troligt att pareringsskador kan ha orsakats både som ett resultat av aktiv strid men även 
som överraskningsattack där den drabbade skyddat sig genom reflex. När det gäller 
pareringsskador visar det sig att kvinnorna är överrepresenterade i statistiken gentemot männen 
(Allen & Jones 2014: 123-124). Likt kvinnorna i Motala visade sig kvinnorna i den 
australiensiska undersökningen ha ett större antal frakturer från trubbigt våld mot kraniet 
gentemot männen med ”36.1 % mot 21.6%” (Allen & Jones 2014: 123-125).  Hursomhelst 
finns det inga märkbara skillnader mellan könen när det kommer till skadornas placering. 
Kranium, ansikte och underarm är enligt författaren Allen & Jones de platser på kroppen där 
konflikt vanligtvis uppkommer på (Allen & Jones 2014: 52). 

4.2 Våldets placering, beroende på tidsperiod samt Analogier med Motala 
och övriga fallstudier 

När det kommer till den Mesolitiska tiden finns det ett annorlunda mönster när det gäller 
skadornas orientering och varför skadorna uppkom. Exempelvis visar skadorna på den så 
kallade ”Stora Bjärs”-mannen att han lidit av flera trauman som liknar de som påträffas på 
individerna i Motala (Arwidsson 1979: 20-24). Utöver de skador som uppträder på bäckenbenet 
syns frontala skador på käken som krossats. Även syns ett slag 2 cm bakom pannbenets möte 
med hjässben. Trauman på Stora Bjärs-mannens skalle visar likheter när det kommer till de 
manliga individernas skador i Motala. Bland annat genom att skadorna varit lokaliserade 
frontalt och mitt på skallens ovansida. Till fallstudien över Stora Karlsö, där det förekommit 
indikationer på kannibalism, men även trauma på armar och ben finns det ingen motsvarighet i 
skadornas orientering. Vid jämförelse med Motala har individerna påträffade på Stora Karlsön 
nämligen inga Kranier som kan jämföras med Motala. Likt Motala är förekomsten av en hög 
andel trauma på individerna påträffade i Stora Förvar på Stora Karlsö. Höga andelen trauma 
tyder på att konflikten var vanligt förekommande på platsen likt Kanaljorden i Motala (Bornfalk 
Back 2017: 34-36).  

Fallstudierna Skateholm är även platser där det påträffats en stor mängd trauma. I 
Skateholm påträffades det enligt författaren Thorpe (2005) en man i 40 årsåldern, från grav 13 
som visade spår efter tvärpil som gått in i bröstkorgen och fastnat i bäckenet likt Stora Bjärs. 
Från grav 34 påträffades en man med en benpil i bröstet. 

Vidare förekommer det även 3 individer med skador på kraniet och ett brutet käkben. 
Skadorna var även de läkta antemortem trauman likt Motala. På gravplatsen Skateholm II 
återfanns en kvinna med pil i bröstet varav 1 individ visade spår efter läkta trauman på kraniet. 
Orsakerna till döden är osäkra på de flesta individerna från Skateholm (Thorpe 2005: 11-12). I 
fallstudien Skateholm förekommer ett stort antal trauman på kranier med läkta antemortem-
skador. Likt trauman i Motala är skadorna även riktat mot den frontala delen av kraniet. 
Däremot är ett flertal ben i Skateholm svåra att könsbestämma pågrund av avsaknad av 
bäckenben. Det är därför svårt att jämföra männens och kvinnor olika placering av trauma i 
Skateholm gentemot Motala. Troligtvis har handgemäng i form av yxor eller klubba nyttjats för 
att orsaka det trubbiga våldet (Thorpe 2005: 11-12). Vid Skateholm nyttjades även pilbåge som 
vapen för att orsaka tre av nämnda skador. Flera av pilskotten var troligtvis dödsorsaken även 
om de är svåra att fastställa. Jämfört med individerna som påträffats i Kanaljorden Motala, visar 
skadorna på individerna i Skateholm främst vara orsakade av pilar. Pilen som vapen har 
undersökts av Lindman (1987) samt författaren Lundström (2018) i deras undersökningar av 
trauman hos stenåldersmänniskor orsakade av pilar. Det har diskuteras vad orsaken till valen 
av olika vapen och hur mycket som krävs att orsaka våldet. Lindman (1987) menar exempelvis 
att våldet inte alltid behöver vara ämnat att döda när det kommer till skador uppkommen genom 
trubbigt våld på ben. Exempelvis kan trubbigt våld uppstå när handgemäng nyttjas i raseri eller 
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våld i nära relationer. Kontrast till handgemäng krävs det mycket mer av en person att sikta, 
rikta och spänna en pilbåge och avlossa skott (Lundström 2018: 165-171).  Pilbågen anses 
därför ofta under stenåldern ha nyttjats i mer strukturerade attacker ämnade för att döda till 
skillnad mot handgemäng som ofta är lättare att kontrollera utfallet av skadan (Lindman 1987: 
30-32). Vidare har det diskuterats ifall skador av pilar orsakats oavsiktligt i jaktolyckor. 
Lindman (1987) argumenterar snarare kring att detta inte är troligt på grund av den höga 
andelen skador orsakade av pilar. Att pilskador var ändamålsenliga att döda, samt att det krävs 
fler moment att sikta en båge än att avfyra ett modernt gevär som är betydligt lättare att 
oavsiktligt avfyra vådaskott. Även trubbigt trauma kan uppstå i form av fallskador men är 
troligen osannolikt då Gummesson et al (2018) menar att fallskadornas typiska statistik är 
ungdomar under 15 och äldre människor än 50 drabbas av detta oftare än vuxna. Individerna i 
Motala och övriga fallstudier visade sig främst vara vuxna individer (Gummesson et al 2018: 
84). Dessutom förekommer det även under neolitisk tid våld i form av projektiler med koppling 
till det danska fyndmaterialet. I Porsmose var fynden likt Skateholm direkt dödande och visar 
på att utgången med pilbågen ofta ledde till döden (Lindman 1987: 31).  

Fallstudien Vedbaek är även en plats med tämligen stort antal våldsskador. Vid 
undersökningen av platsen kunde det fastställas att cirka hälften av männen varav 1 kvinna bar 
läkt trauma på kraniet vilket kan tyda på att någon form av strid skett. Thorpe (2005) hävdar 
bland annat att våldets lokalisering på kraniet samt avsaknad av pareringsskador på armar och 
kroppen kan tyda på skadorna uppkommit i strid, ”där handgemäng såsom klubbor eller yxor 
nyttjats” (Thorpe 2005: 11-12). Pareringsskador skulle istället vara mer förekommande hos en 
överraskad motståndare som ej har lyckats eller hunnit få fram ett vapen att försvara sig med.  
Avsaknaden av pareringsskador på armar och övriga kroppen är även tydligt i Motala vilket 
kan tyda på att individerna varit i aktiv strid vid tiden då trauman uppstått.  

Författarna Allen & Jones (2014) nämner även exempel på våld i traditionella samhällen i 
nära tid som kan jämföras med skadorna uppkomna i Motala. Samhällena i Nya Guinea är 
därför en god analogi att jämföra med. Bland annat nämns det att det är starkt tabubelagt att 
mörda inom den närmaste kretsen i Nya Guinea. I kontrast till detta var det istället starkt 
uppmuntrat och stärkande av rangen i stammen att mörda en fiende (Allen & Jones 2014: 231-
238). Krig eller konflikt kunde uppstå på grund av vilket samhälle som olika grupper tillhörde 
eller beroende på deras åsikter snarare än släktskap. Krig och konflikt startades främst utifrån 
oförrätter. Exempel på detta är den s.k. Palu och Bitara-konflikterna under 1950-1960-talet. 
Konflikterna startade då en kvinna från Bitara stammen blev mördad av en medlem från Palu-
stammen. Mordet ledde till ett krig som medförde att Palu förlorade 5 personer i sin stam. 
Liknande händelser skedde även under 1930-40 talet i Nya guinea där Yigei stammen mördade 
”elva individer varav åtta” var kvinnor på grund av en oförrätt (Allen & Jones 2014: 231-238). 
Återigen syns det likt mesolitiska och neolitiska materialet att kvinnorna är extra utsatta i dessa 
konflikter  

Konflikterna under Mesolitikum likt Nya guinea i traditionella samhällen förekommer det 
konflikt på grund av olika anledningar, bland annat hämnd. Jakt på huvuden och kidnappningar 
som ledde fram till påtvingade giftermål. Författaren nämner även att ändamålet med krigen 
inte var att mörda eller ett hat av fienden. Att människor dör är istället en produkt av slagen 
som utkämpades mellan stammarna. Konflikterna startade oftast med ett dråp eller oförrätt mot 
annan individ från en annan stam som sedan eskalerade till ett krig eller större konflikt på grund 
av hämndaktioner som följd. Inom gruppen försökte man hålla ihop och oförrätter inom 
gruppen sågs som en förkastlig handling. Inom de traditionella samhällena i Nya Guinea kunde 
en skada på medlemmar av en annan stam ses som en positiv sak och kunde firas (Allen & 
Jones 2014: 235). Enligt författarna Allen & Jones (2014) bedrev även ”29 % av de 28 
stammar” som undersökts på Nya guinea krig (Allen & Jones 2014: 237-238). Indikationer kan 
ges på hur och i vilken omfattning krig såg ut under Mesolitikum och Neolitikum.  

Alvastra som fallstudie är även en intressant plats att ta i beaktande med koppling till våld 
påträffat bland neolitiska populationer. Precis som tidigare nämnts påträffades ett kranium med 
bevis på skalpering. Inte minst tyder skalperingen på att individen varit i fokus för rituell 
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gestaltning i fientligt eller religiöst syfte eller kannibalism i hunger eller rituellt syfte. 
Hursomhelst är den pålbyggnad som kraniet påträffades på ett bevis på hur människorna i 
Alvastra likt Motala med stenbädden skapade konstruktioner för att gestalta rituella lämningar 
efter kranium. Även om stenbädden och pålbyggnader är olika konstruktioner visar det att möda 
och arbete lades ner på att presentera kvarlevor av människor, i synnerhet kranium (Malmer 
1987: 149-157). Likt Alvastra och Motala förekommer det även liknande presentation av 
kvarlevor.  

Fortsättningsvis har det även gjorts omfattande studier kring skador på kraniets samt dess 
lokalisering beroende på kön och ålder. Fibiger et al (2013) undersökning av 378 individer 
visade att 55 individer bar skalltrauma. ”37 av 197, 18,8 % män medan 15 av 132, 11.4 % 
kvinnor hade skadats” (Fibiger et al 2013: 195). Läkta Antemortem skador på kranium 
motsvarade ”12,6 %, 33 av de 261 med oläkta perimortem skador på 4,6%, 12 av de 261 
(Fibiger et al 2013: 198-200). Med andra ord var männen vanligare förekommande i läkt 
antemortemtrauma skalltrauma medan kvinnorna var vanligare förekommande i icke läkt 
perimortemtrauma. Vidare visade undersökningen att kvinnornas skador placerades främst på 
bakre Parietal benet medans våld riktat mot männen tenderade att främst vara riktat mot fronten 
av kraniet. Våldets placering beroende på kön tyder på att kvinnornas och männens roll i striden 
var annorlunda likt Motala samt att det stämmer överens med skademönstret i Motala. 
Förekomsten av högre andel icke läkt perimortem våld på kvinnorna samt traumans lokalisering 
tyder enligt Fibiger et al (2013) på att kvinnorna haft fysiska nedsidor i konflikterna då det 
anses drabbats hårdast när det kommer till våldet utformning, placering och antal. När man ser 
på det dödliga våldet var skadorna upp till åtta cm stora medan ickedödligt läkt antemortem 
våld uppgick till två cm. Skadornas omfattning tyder på att likt individerna påträffade i Motala 
var skadorna ofta strukturerade och främst ämnade att oskadliggöra (Fibiger et al 2013: 200). 
När det kommer till individen påträffad i Östra torp 4 förekom det ett flertal skador på kroppen. 
Utöver det brutna nyckelbenet var traumat främst riktat mot kraniet. Skadorna visade sig i de 
två läkta antemortem-skadorna som drabbat mannen. Den första skadan påträffades på högra 
frontalbenet på kraniet. Skadan var 30 x 18 mm och hade nått mellersta delen av skallbenet. 
Vidare förekom även skadan 30 x 30 mm på det vänstra hjässbenet som penetrerade alla lagren 
av skallbenet och exponerade troligtvis hjärnvävnaden (Tornberg 2018: 192).  

Likt övriga fallstudier bar mannen från Östra torp 4 en stor mängd ”läkta” trauman varav 
ett var synnerligen allvarligt och krävde att individen behövde hjälp och omsorg under flera 
månaders tid. Skadornas omfattning tyder på att samhället var skapt för att ta hand om och 
vårda sina krigare. Likt Fibiger et al (2013) i undersökningen av 378 skandinaviska fall där en 
majoritet av de skadade bar läkt antemortem-trauma överlevde även individen från Östra torp 
4 skadan. Omvårdnaden av individerna visar på en samhällsstruktur av omtanke och med viss 
form av medicinska kunskaper ämnade för att vårda dessa skador. Skadorna på mannen i Östra 
torp 4 var omfattande. Individerna i Motala bar liknande skador i mängden trauma ämnade mot 
kraniet. Både människorna i Motala och individen påträffad i Östra torp 4 behövde troligen stor 
omvårdnad utifrån skadornas negativa konsekvenser. 

4.3 Rituella företeelser och förfäderskult 
De mänskliga fyndens lokalisering i mitten av stenpackningen i förhållande till djurens tyder 
på att människorna avsiktligt placerats på denna plats. Det har troligen skett i ett rituellt syfte. 
Skadorna på individerna påträffade i Motala är flera och den påverkan skadorna haft på 
individerna var omfattande. De upprepade slagen mot kranium tyder på avsiktligt riktat våld 
mot individerna, speciellt hos kvinnorna. Dessutom visar de liknande lokaliserade skadorna hos 
männen på fronten och toppen av skallen att våldet är strukturerat och avsiktligt riktat mot dessa 
platser för att troligen immobilisera individen. Den höga andelen läkta trauman på kraniet tyder 
även på att det troliga ändamålet till skadorna oftast inte var döden. Vidare visar de flertalet 
skadorna att kraften i slagen ofta ej trängde längre ner än Diploe, dvs. mellersta skiktet i 
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skallbenet. Skadans omfattning tyder på att ”angriparens” avsikt troligtvis inte var att avliva 
individen utan snarare oskadliggöra med ett kontrollerat våld. En skada och i synnerhet flertal 
skador på kraniet kunde ofta immobilisera eller invalidisera individen permanent, detta på 
grund av hjärnskadorna som uppkommer. Skadorna kan ha påverkat individens balans, syn, 
hörsel, verbala förmågor etc (Gummeson et al 2018: 83-87). Fortsättningsvis talar författarna 
Gummesson et al (2018) om att de individer som påträffats möjligen kan orsakat skadorna 
själva, avsiktligt och inte på grund av en fientlig handling. Bland annat påpekas det att skador 
på kranium och de effekterna de medförde kunde anses som positiva egenskaper i 
”traditionella” samhällen. Med andra ord medförde negativa effekter efter trauma på huvuden 
närmanden till ”den andliga världen” eller gav speciella egenskaper som gavs speciella platser 
i samhället (Wallin 2015: 54-58 ; Gummeson et al 2018: 84). Exempel på detta är ”etnografiska 
jämförelsen av detta är den s.k. Jivaro-stammen i Sydamerika som tar huvuden och krymper 
dessa på grund av dess skyddande egenskaper” (Allen & Jones 2014: 237-238). Följaktligen 
framför även Allen & Jones (2014) att troféer i form av huvuden var viktiga för de avlidna och 
deras samhällen då de påträffas i gravarna hos de som tagit troféerna (Allen & Jones 2014: 237-
238).  

Hursomhelst förekommer det enstaka exempel i Nordeuropa där kranium avlägsnats i olika 
syften. Exempelvis förekommer detta i flera Neolitiska fall, såsom den troliga förfäderskult 
bland gropkeramikerna på Gotland där kropparnas kranium avlägsnats i så kallade ”sekundära 
religiösa begravningar”. Människorna har grävts upp och skallarna tagits (Burenhult 1999: 55-
65). Artikeln av Wallin (2015) nämner Ajvide lokalen på Gotland. En plats daterad till mellan 
3100-2300 f.Kr. starkt kopplad till gropkeramiska kulturen. Gravarna på denna plats visade 
begravningsritualer där kranier saknades, kroppar samlats i packningar, ben som blandats samt 
kenotafgravar. Av 85 påträffade gravar från Ajvide visade sig 17 av gravarna sakna kranier 
(Wallin 2015: 58). Ett flertal av gravarna visade att människorna blivit begravda för att de-
kompostera för att sedan grävas upp. Här kunde benen manipuleras till ovan nämnda stadier. 
Handlingen var troligen rituell och avsiktligen genomförd för att stegvis underlätta för den 
avlidnas övergång till efter-livet och dess kroppsliga förändring från liv till död. Gravarna 
visade även på upprepade störningar vilket tyder på att det fanns en lång kontinuitet av att störa, 
förändra och gräva upp ben av de avlidna, troligen i form av en förfäderskult (Wallin 2015: 54-
58). En avsaknad av kranier förekommer även i fallstudien i Skateholm. Av de utgrävda 
gravarna i Skateholm I saknades kranierna från gravarna 12 och 25. Inga vidare spår efter rester 
av kranierna påträffades, vilket tyder på att kranierna avlägsnats. Ajvide var därför likt 
Skateholm i och med att det även var vanligt att behandla och ta vara på kranier i troliga rituella 
syften (Persson & Persson 1984: 13,19). Likt Ajvide och Skateholm är en trolig förfäderskult 
runt individerna i Motala därför möjlig.  

Avsaknaden av käkben i Kanaljorden har även diskuterats orsakats av människorna i 
Motala. Käkbenen är enligt författarna Gummesson et al (2018) de första som lossnar från 
huvudet vid tafonomiska processer, vilket kan förklara att alla individers käkar inte förekommer 
vid Kanaljorden. Hursomhelst tenderar inte vattnet kunna transportera käkben långa sträckor 
vilket tyder på att käkbenen skulle förekommit i anslutning till platsen vilket de fallen i Motala 
inte gör. Istället indikerar det att benen avlägsnats. Vidare förekommer inga tecken på trauma 
runt käkarna eller basen till kraniet vilket tyder på att de exponerats eller ramlat av genom 
tafonomiska processer likt gropkeramikerna på Gotland. Således hade kranium och käkar 
avlägsnats före deposition och inte med våld (Gummeson et al 2018: 85). Kropparna har 
omsorgsfullt behandlats och tagits vara på för presentation. Det saknas nära döden trauma, dvs. 
oläkt trauma runt huvudets bas gentemot avhuggna huvuden som skulle visat perimortem 
trauma eller oläkt nära döden trauma. Istället har huvudena avlägsnats genom att huvudena 
troligen fått lossna av sig själv. Dessutom har även individerna ej dött av skador på kranierna 
då det ej finns bevis på perimortem skador (Gummeson et al 2018: 85). Kontrast till Motala 
förekommer det flera exempel på liknande behandling av ben som tyder på disartikulation och 
avlägsnande av kött från ben. En sådan analogisk jämförelse med Motala är trofé-jagande i 
Indiana i Nordamerika mellan 6500-3500 f.kr. Kvarlevorna påträffade från denna tid visade att 
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kranium men även armar togs som troféer. På benen syntes ett stort antal spår av behandling. 
Bland annat syntes skärskador på käkben men även på ryggrad. Även under rekonstruktioner 
visade det sig att stora mängder våld mot benen syntes vid avlägsnandet av senor och kött från 
benen. Märkena gav liknande spår i det arkeologiska materialet (Allen & Jones 2014: 245-250). 
Olikt Indiana i Nordamerika syns mycket fåtal spår av våld eller behandling av benen placerade 
på stenbädden i Motala. Avsaknaden av behandlingen kan förklaras med att benen placerade 
på stenbädden i Motala ej placerats i samma syfte. Ifall benen nedlagda i Motala valts ut från 
fiender skulle spår efter trauma synas på benen i större utsträckning (Carman & Harding 1999: 
63-73). 
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5     Resultat - slutsatser + eventuell framtida forskning 

Det som med säkerhet kan sägas utifrån de undersökningar som gjorts av de kvarlevor som 
påträffats från mesolitiska och neolitiska individer är att det var en orolig tid att leva. 
Majoriteten av våldet bland individerna påträffade från fallstudierna visar att kraniet var extra 
utsatt. Anledningen till det kan spekuleras om – i allt från våld i nära relationer, fallolyckor 
eller krig. Utifrån de fallstudier som undersökts utgör en synnerligen stor del av skadorna på 
kraniet. Skador på kraniet syns i stort sett i alla fallstudierna. Förekomsten av trauma på kraniet 
är därför ingen ovanlig företeelse i de mesolitiska och neolitiska osteologimaterialen. Det finns 
även strukturella skillnader när det kommer till skadornas utformning. En påfallande stor 
mängd trauma förekommer på främre delen av kraniet hos män medan kvinnors trauma 
förhåller sig främst till sidor och bakre delen av kraniet. Strukturer kan synas i stort sett i alla 
referensmaterial som undersökts. Strukturerna tyder på att mäns och kvinnors roller troligen 
varit olika i samhället men även under konflikter. Fysiken hade även en trolig roll i skadornas 
olika orientering beroende på kön där kvinnans fysik ofta var sämre än mannens och medförde 
därför att kvinnan blev extra utsatt på krigsskådeplatser där våldet tyder på att kvinnorna i större 
utsträckning har flytt (Gron 2020: 282-283). 

De flertalet mängden trauma på kvinnors kranium än män i Kanaljorden påträffades även i 
Fibiger et al (2013) men även Allen & Jones (2014) undersökningar av Nordamerikanska 
jägarsamlare. Kvinnorna som påträffades i Motala visar liknande skador och påvisar en bild av 
kvinnors roll vid angrepp. När det kommer till individerna i undersökningarna förekommer den 
största mängden våld på kraniet medan det ytterst sällan syns våld på armar och övriga kroppen. 
Avsaknaden av trauma på övriga kroppen kan tyda på att en stor del av människorna varit 
närvarande och aktiva i striden redo att försvara sig. En oförberedd icke van grupp skulle i 
kontrast troligen påvisa pareringsskador (Gummesson et al 2018 :77-87). Förekomsten av pilar 
bland skelett är även att betraktas som orsakad i strid medan trubbigt våld på kranium är orsakat 
av osäkrare anledningar (Lindman 1987: 30-32). Hursomhelst är det av vikt att understryka att 
de upprepade och liknande lokaliserade skadorna som påträffats på individerna i Motala likt de 
andra fallstudierna visar på en viss struktur och troligtvis konflikt som orsak till våldet.  

Svårare att besvara är hur och varför människorna hamnat på stenbädden i Motala. Troligen 
har de ej valts ut av en slump utan har valts ut med omsorg och planerats till presentationen på 
stenbädden. Bevisen för detta syns inte minst på den minimala behandlingen av alla kranierna 
vilket tyder på människorna fått ligga i marken och disartikulera av sig själv likt 
förfäderskultgravar från Gotland. Kontrast till Motala och gropkeramikerna i Gotland syns stor 
påverkan och trauma på benen vid troféjakt (Gummesson 2018: 77-87). Vidare är det möjligt 
att människorna omsorgsfullt valts ut att placeras på stenbädden på grund av sina skador då de 
kan ha ansetts inneha speciella egenskaper (Gummeson et al 2018: 84). Dessutom visar de läkta 
skadorna som oftast var mycket allvarliga att samhället var rustat för att behandla och ta vara 
på sina kämpar. Omvårdnaden skulle troligtvis ej gjorts om de var fiender eller tagits i räder. 
Troféjakter visar oftast att individerna fått skador på kroppen. Skadorna hade inte minst synts 
på kranierna då de lämnat spår i form av snitt och urgröpningar. Dessutom finns det ett stort 
antal gravplatser från Mesolitikum där huvuden saknas från exempelvis Skateholm och Ajvide. 
Det visar att det var en vanlig företeelse att ta vara på de avlidnas kroppar. Människorna behöver 
därför ej ha placerats på stenbädden som fiender utan som vördade krigare eller förfäder. 

 Likt Motala förekommer samma typ av skador och samma stora mängd läkta skador bland 
nästan alla fallstudierna. Individerna i Motala var troligen vana vid krigsskådespel. Mindre 
säkert är det om de själva var krigare men den höga andelen skadorna, dess lika placering för 
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vardera kön tyder på en viss struktur och att individerna haft specifika roller i konflikter. Framåt 
visar avsaknaden av pareringsskador att individerna troligen var rustade och förberedda för 
krigiska inslag och självförsvar gentemot pareringsskador som indikerar desperation. Likt 
Tornberg (2018) undersökning av Östra torp 4 samt Fibiger et al (2013) kvantitativa 
undersökning över neolitiska skalltrauma visar skadorna på individerna i Motala att de troligen 
drabbats hårt och led troligen av skadorna under livets gång. Flertalet analogier går att göra 
mellan individerna i Motala samt de övriga fallstudierna. Bland annat tyder den liknande 
placeringen av våldet på kranierna, deponeringen likt förfäderskult från Gotland, bristande 
behandling av ben, avsaknad av pareringskador och troliga behandlingen av de avlidna efter 
skadorna uppträtt att individerna varit delaktiga i konflikter. Orsakerna till konflikter är svåra 
och utröna, likt analogierna Nya guinea och Nordamerika kan orsakerna vara allt från, hämnd, 
kidnappning eller räder. 

De senaste åren har konfliktarkeologi varit en inriktning som fått mer utrymme och fokus. 
När det gäller det konfliktarkeologiska perspektivet för Mesolitikum och Neolitikum behöver 
mer forskning göras i tolkningen av de fynd som påträffas. Ofta är källmaterialen för tolkning 
för få och begränsade för att ett adekvat och godtagbart resultat skall kunna framställas. Stort 
fokus måste läggas på noggrann tolkning av fyndmaterialen och i synnerhet i forskningen över 
vilka skador som kan tänkas uppstå på grund av konflikter i kontrast till rena olyckor. De tre 
säkra källor som finns till förfogande för att tolka konflikt, osteologi, vapen och målningar gör 
att tolkningen av konflikt blir begränsad. Det är därför av vikt och inkorporera mer 
etnoarkeologiska och antropologiska perspektiv för adekvata resultat i framtida forskning inom 
konfliktarkeologi.  
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6 Sammanfattning 

Flera konstateranden kan göras utifrån undersökningen som genomförts. Likt flera fallstudier 
visar de nedlagda männen och kvinnorna från kanaljorden på ett mönster när det gäller 
skadornas lokalisering och antal beroende på kön. Skillnaden mellan män och kvinnorna tyder 
på att män och kvinnor haft olika roller i konflikter. Vidare visar de upprepade skadorna på att 
kvinnorna var extra utsatta i dessa konflikter. Denna bild styrks inte minst från 
undersökningarna av mesolitiska och neolitiskt skalltrauma i Skandinavien, men även i analyser 
av konflikter bland Aboriginer där kvinnorna är överrepresenterade i icke läkta trauma. De 
begravda individerna i Motala visar inga tecken på behandling såsom skrapmärken vilket ofta 
syns på kroppsdelar tagna vid troféjakter i Skandinavien och i övriga världen. De olika 
skademönstren beroende på kön delas med större delen av de mesolitiska och neolitiska 
materialen. De olika strukturerade skadorna beroende på kön indikerar att individerna var vana 
vid konflikt och att utsatta roller var tilldelade beroende på könen i gruppen. Vare sig det är 
försvar eller offensiv. Indikationerna tyder på att kropparna fått brytas ner naturligt under lång 
tid innan deponering. Metoderna som nyttjats på människorna på stenbädden i Motala liknar 
samma metoder som påträffats bland gropkeramikernas gravplatser på Gotland under 
Neolitikum. Vidare finns det flera exempel på förfäderskult från Skateholm under Mesolitikum. 
Denna förekomst av metoder för att behandla ben, samt fokusen på kranium i begravningar och 
rituella företeelser visar att det hörde till normen i de mesolitiska och neolitiska samhällena. 
Det är därför inte helt otänkbart att det förekommit en förfäderskult bland de avlidna vid 
Kanaljorden. 
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