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Grave fra Østersåområdet I Boreal og tidlig Atlantisk tid – et multiregionalt studie. 
 
Early Mesolithic burials from the area around the Baltic Sea – a multiregional study. 
 
 

Abstract 
 

The aim of this paper is to examine if any homogeneity or heterogeneity can be traced in 

burials from Preboreal, Boreal and Early Atlantic period, in the area of the Baltic Sea.  

Furthermore, the paper will deal with the Early Mesolithic burials based on theoretical 

perspectives on rituals, materiality and agency. 

 

To enable the purpose of identifying the homogeneity or heterogeneity of the data, 

relational multi-varied Correspondence Analysis of the individuals and their artifact 

variations, body position, burial type etc. have been applied.  

 

The data used in this study contain information from 41 sites including 171 graves with 194 

individuals from nine different countries (Denmark, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, 

Norway Poland, Russia and Sweden). The study is based on the work Mesolithische 

Bestattungen in Europa. Ein Beitrag zur vergleichenden Gräberkunde. Teil I-II of Judith M. 

Grünberg from 2000, however some new sites and graves have been added. 

 
This study is expected to contribute new contextual interpretations of the Early Mesolithic 

burials of the area of the Baltic Sea.  

 

Keywords: the Mesolithic, burials, Baltic Sea Area, theory, relational multi-varied 

Correspondence Analysis. 
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1 Indledning  
 

“…there is a universal aspect which characterises death: the corpse. The absence of life is 

physical, material and real; it is a dead body. It is this primary materiality of death which 

triggers human responses to the inevitable, and all funerals in one way or another solve 

the problem of the decaying corpse.” 

(Fahlander, F. and Oestigaard, T., 2008, p. 6) 

 

Som det er bemærket af Frederik Fahlander og Terje Oestigaard (2008), så er døden en 

universalitet, som mennesket må forholde sig til på den ene eller den anden måde. 

Hvordan det kommer til udtryk er varierende, men der vil altid være et bagvedliggende 

kodex i samtiden for, hvad der opfattes som en ordentlig dødebehandling.  Grave er derfor 

et relevant område at undersøge, da det kan give et indblik i, hvordan samfundet og 

individet håndterer den største krise i livet; døden.  

 

Dødebehandlingen under sen mesolitikum i Nordeuropa er blevet bekrevet, som 

kompleks, nuanceret og gerne med fokus på særbehanding af visse individer, som bevis 

på hierakisring og social difrangering (Nilsson Stutz, L., 2010a, 2010b). Det samme 

gælder for de tidlig mesolitiske grave, som dog ikke er blevet undersøgt i samme grad, 

hvilket nok bunder i underpræsentationen af grave fra denne periode. Der mangler en 

decideret behandling og sammenstilling af grave fra Østersøområdet fra tidlig mesolitikum, 

hvor selve dødebehandlingen er sat i fokus.  

 

Østersøområdet er et relevant og interessant geografisk og kulturelt område, hvor 

forbindelser på tværs af Østersøen kontinuerligt har fundet sted fra forhistorien og op til i 

dag (Kirby, D., and Hinkkanen-Lievonen, M-L., 2000; Zvelebil, M., 2006). De kulturelle, 

geografiske, religiøse, politiske forskelle landene imellem er tydlige i dag, men det har 

nødvendigvis ikke altid været sådan.   

 

Det er blevet foreslået af Liv Nilsson Stutz (2010b), at der i Østersøområdet i sen 

mesolitikum fandtes en fælles og delt opfattelse af, hvad en ordentlig begravelse var. Det 

mener hun, har baggrund i en delt identitetsfølelse og opfattelse af kosmologi.   
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Formålet med dette studie er derfor, at sammenstille preboreale, boreale og tidlig 

atlantiske grave fra Østersøområdet og undersøge, hvorvidt der kan spores en form for 

homogen eller heterogen forståelse af, hvad der har været en ”ordentlig” begravelse.  

Dette gøres ved at sammenstille og analysere den relevante litteratur, C14-dateringer, 

teoretiske perspektiver og kvantative metoder, såsom som unibinære og multivariable 

analyser. Datamaterialet består af 41 lokaliteter fordelt på ni lande og med i alt 171 grave 

med sammenlagt 194 gravlagte individer (se figur 2). 

 

Nogle af de spørgsmål, som vil blive søgt besvaret i studiet er: 

 Er der tale om en homogen forståelse af dødebehandlingen i Østersøområdet? 

 Hvis der forefindes homogenitet, kan der så også spores en form for kontinuitet i tid og 

rum?   

 Hvis der forekommer hetrogenitet, hvordan kan det så forklares? 

 

Den lange tidshorisont i studiet er en force, da et af formålene er at undersøge, hvorvidt 

der er tale om fænomener og tendenser, der er kontinuerlige, hvilket tidshorisonten derfor 

tillader.   

 

Det der gør multiregionale studier relevante, er man opnår en forståelse af en given 

problemstilling på tværs af store geografiske og kulturelle afstande. Aspekter, som 

mobilitet, handelsforbindelser, udveksling, kosmologi, subsitensøkonomi etc. bliver 

behandlet i en bredere kontekst, hvor nye relationer og problemstillinger kan blive 

tydliggjort. Det skal dog understreges at multiregionale studier ikke skal gøres på trods af 

regionale studier, da vigtige nuancer kan gå tabt i selve processen. Derfor skal dette 

studie også ses, som en art pilotprojekt for at se om det er muligt at få ny information om 

tidlig mesolitiske grave i Østersøområdet på baggrund af. Det vil kræve langt mere 

detaljerede og koncentrerede undersøgelser at få en nuanceret forståelse af 

dødebehandlingen på regionalt og multiregionalt plan. 

 

Opgaven er opbygget således, at der i kapitel 1 først vil blive givet en introduktion til 

tankerne bag studiet. I kapitel 2 vil der blive givet en kortfattet gennegang af 

forskningshistorien af Mesolitiske grave i Østersøområdet. Dette bliver efterfulgt af en 

skitsering og evaluering af opgavens metodevalg i kapitel 3, samt af opgavens teori i 



8 
 

kapitel 4. Herefter vil de specifikke lokaliteter, der danner grundlag for dette studie kort 

blive præsenteret og kritiseret i kapitel 5. På grundlag af ovenstående vil analysernes 

resulateter blive belyst og diskuteret i kapitel 6. Disse resultater vil blive diskuteret og sat i 

relation til mit komparative materiale i kapitel 7. En sammenfatning af studiets resultater 

samt ideer til fremtidigt materiale diskuteres i kapitel 8 og kapitel 9. Teksten i tabeller og 

korrespondensanalyserne er med vilje skrevet på Engelsk, da det dermed har været 

lettere at kunne anvende ved præsentation på internationale konferencer. 

1.1 Kritisk tilgang til afgrænsning af empiri 

 I studiet er udvalgt grave i perioden fra tidlig Mesolitikum til overgangen fra mellem 

Mesolitikum til sen Mesolitikum. Grænsen er sat ved omkring 6400 f.Kr. (ukalibreret) eller 

fra omkring overgangen mellem Kongemose kultur og Ertebølle kultur. At det netop er her, 

at grænsen er sat er ikke tilfældigt. Her sker en ændring af hele det materielle udtryk med 

introduktionen af keramik samt Neolitiseringen, hvilket indebærer at der i Sydskandinavien 

opstår en helt anden symbolverden, ritualisering og ageren. Dog optræder der allerede 

keramikproducerende jæger-samler kulturer så tidligt, som før og omkring 5000 f.Kr.  i den 

østlige del af Østersøområdet samt det østlige Nordkalot (Hallgren, F., 2008, pp. 63-68). 

Det er blevet foreslået at decideret landbrug i nogle dele af Østersøområdet først er blevet 

implementeret så sent, som langt op i Bronzealderen (Antanaitis -Jacobs, I., 1999 og 

Nilsson Stutz, L., 2010b).  

I studiet er for så vidt muligt kun valgt grave, der er C14-dateret eller ud fra relativ sikker 

kontekst er typologisk dateret. For eksempel er en del Rusisske lokaliteter ikke er C14-

dateret, men kun typologisk dateret. Hertil er der kun anvendt publiceret materiale, hvilket, 

er en afgrænsning i sig selv. En undtagelse er graven Joensuu Rahakangas I fra Finland, 

som er under publicering og kun er blevet præsenteret diverese konferencer. Her henvises 

der derfor til konferenceposters og personlig kontakt. 

I figur 2 er der en oversigt over de valgte lokaliteter, som er brugt i studiet.  

Site Country No. of 

graves 

No. of 

individuals 

Archaeological context 

Bergmansdal Denmark 3 3 Late Mesolitic 

Bloksbjerg Denmark 1 1 Late Mesolithic 

Brovst Denmark 5 5 Late Mesolithic 

Hammelev Denmark 1 1 Early Mesolithic  
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Holmegård V Denmark 3 3 Early Mesolithic 

Korsør Nor Denmark 1 1 Late Mesolithic 

Køge Sønakke Denmark 1 1 Mesolithic 

Vænget Nord Denmark 1 1 Late Mesolithic 

Vedbæk Gøngehusvej 7 Denmark 6 11 Late Mesolithic 

Vedbæk Boldbaner Denmark 2 2 Late Mesolithic 

Haavistonharju Finland 1 1 Early Mesolithic 

Joensuu Rahakangas 1 Finland 1 1 Early Mesolithic 

Jönsas Finland 14 15 Early Mesolithic 

Tuovilla Finland 1 1 Early Mesolithic 

Berlin-Schmöckwitz Germany 4 4 Mesolithic 

Kolberg Germany 1 1 Mesolithic 

Rothenklempenow Germany 1 1 Early Mesolithic 

Steinhagen Germany 1 1 Mesolithic 

Zvejnieki Latvia 17 22 Middle Mesolithic to Early Neolithic 

Duonkalnis Lavia 7 8 Late Mesolithic 

Spiginas Lithuania 3 3 Early to Middle Mesolithic 

Viste Norway 1 1 Middle Mesolithic 

Janisławice Poland 1 1 Late Mesolithic 

Mszano Poland 3 4 Early Mesolithic 

Wieliszew Poland 2 2 Early Mesolithic 

Ažep-Navolok Russia 1 1 Mesolithic 

Černaja Guba I Russia 8 8 Mesolithic 

Černaja Guba Russia 1 1 Mesolithic 

Olenij Ostrov Russia 20 26 Middle Mesolithic 

Orov-Navolok I Russia 1 1 Mesolithic 

Popovo Russia 7 7 Early to Middle Mesolithic 

Sjamozerskij II Russia 13 13 Mesolithic 

Bäckaskog/Barum Sweden 1 1 Late Mesolithic 

Kams Sweden 3 3 Middle Mesolithic 

Segebro Sweden 3 3 Middle Mesolithic 

Skateholm II Sweden 20 22 Middle to Early Mesolithic 

Stångenäs Sweden 2 2 Mesolithic 

Stora Bjärs Sweden 1 1 Middle Mesolithic 

Tågerup Sweden 6 7 Middle to Early Mesolithic 

Österöd Sweden 1 1 Early Mesolithic 

Uleberg Sweden 1 2 Middle Mesolithic 
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Figur 2: Oversigt over lokaliteter anvendt for studie. N = 41. Early Mesolithic around 10.000-6500 BC, Middle Mesolithic 

around 6400-5500 BC and Late Mesolithic 5500-4000 BC. 

 

1.2 Terminologi 

Når der studeres et datamateriale på et så stort geografisk område indenfor en tidsperiode 

på flere tusinde år, så vil der selvsagt optræde afvigende kulturer. De forskellige 

forhistoriske kulturers specifikke kendetegn, så som materiel kultur, subsistens økonomisk 

grundlag, samt bosættelses- og mobilitetsmønster vil ikke blive behandlet i detaljer, da det 

ikke er målet med dette studie. I figur 3 kan en oversigt over de implicerede forhistoriske 

kulturer findes. Dertil vil der ikke optræde en detaljeret gennemgang af de enkelte grave 

og dermed vil eventuelle hierarkiske strukturer ikke blive behandlet. 

  

For en kursorisk, men oplysende sammenfatning af de Østlige landenes Forhistoriske 

kulturer kan Marek Zvelebil (2008) og Pavel Dolukhanov’s (2008) artikler anbefales.  Der 

findes et omfangsrigt materiale om de Skandinaviske forhistoriske kulturer, af nyere 

publikationer er Hans Peter Blankholm (2008) og Ole Grøn’s (2003) artikler læsværdige. 

Østersøområdet dækker i dette studie over følgende lande: Danmark, Finland, Letland, 

Litauen, Norge, Polen, Rusland, Sverige og Tyskland. I andre studier, vil Danmark og 

Tyskland ikke være medregnet som en del af Østersøområdet (for eksempel Zvelebil, M.,  

2006, 2008), men da både Tyskland og Danmark grænser op til Østersøen, så er de her 

medtaget. Det er forsøgt at vælge lokaliteter, der ligger i forlængelse eller umiddelbar 

nærhed af Østersøen. Det har derfor også betydet, at for eksempel Tyskland ikke er 

repræsenteret ved så mange lokaliteter, selvom Tyskland dækker over et stort geografisk 

område. Men derimod er Norge taget med, da det geografisk og kulturelt ikke ligger så 

langt fra Østersøområdet(Price, D.T., 1991). 

Grundet det omfangsrige empiriske materiale, så vil der for overskuelighedens skyld blive 

henvist til katalognummer ved de enkelte grave og ikke lokalt gravnummer (se Excel 

database).  
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Country Archaeological context 
(earlyMesolithic) 

Archaeological context 
(middle/late Mesolithic) 

Denmark Maglemose Kongemose and Ertebølle 

Finland Suomusjarvi Late Suomusjarvi 

Germany (Northeast) A great deal of different cultures 
and groups i.e.  Jühnsdorfer 
Gruppe 

A great deal of different cultures 
and groups i.e. TRB 

Latvia (Estonia) Pulli and Kunda Kunda and Narva 

Lithuania Komornicka and Kunda Narva and Neman 

Norway Fosna and Komsa Lilhult  

Poland Komornicka Janislawice 

Russia Veretye and Kunda Kunda 

Sweden Sandarna and Hensbacka Lilhult 

Figur 3: Oversigt over de forskellige forhistoriske kulturer.   

 

Gravpladsen, som konstruktion, begreb, funktion og opståen er blevet og bliver diskuteret 

inden for arkæologien (Knutsson, H., 1995; Meiklejohn, C., Brinch Petersen, E. and Babb, 

J., 2009). I dette studie henviser gravplads til en lokalitet, hvor begravelser har fundet sted 

kontinuerligt over flere generationer. I forlængelse heraf er holdningen også, at 

gravpladser er en konstruktion der har sin oprindelse allerede i Palæolitikum (Meiklejohn, 

C., Brinch Petersen, E. and Babb, J., 2009, p. 642). 

1.3 Østersøområdet 

I dette afsnit gives et kort indblik i, hvilke miljø - og klimaforandringer mennesket i 

Østersøområdet har, skulle forholde sig til og interageret med. Som tidligere nævnt, så 

dækker Østersøområdet i dette studie over landene: Danmark, Finland, Letland, Litauen, 

Norge, Polen, Rusland, Sverige og Tyskland.  Østersøens udviklingsmønster har siden 

den sidste senglaciale periode været kontrolleret af vekselvirkning mellem de isostatiske 

bevægelser og de eustatiske havniveau svingninger forårsaget af klimatiske forandringer 

(Andrén, E., Andrén, T., and Kunzendorf, H., 2000). 

 

Under sen Pleistocæn var det meste af landområderne dækket under Den Skandinaviske 

glaciser, da den smeltede blev Letland, Estland, Finland og de lavtliggende dele af 

Skandinavien oversvømmet, men på grund af den isostatiske drift, så blev landjorden 

hævtet. Derimod blev nogle dele af Sydskandinavien oversvømmet, da den isostatiske 

drift ikke komplementerede den eustatiske havniveau stigning. Det resulterede i at 

områder, som i sen Palæolitikum havde været tør landjord blev oversvømmet allerede i 
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tidlig Holocæn, hvilket har betydet at kyststrækningerne har været meget omskiftlige. De 

efterfølgende mange skiftende havmiljøer (Yoldia havet, Ancylus brakvandssøen, 

Litorinahavet, den nuværende Østersø med videre) betød, at det var et meget ustabil og 

labil relation, som mennesket havde med det maritime miljø (Street, M., Baales, M. et al., 

2001; Zvelebil, M. 2008). Til eksempel så måtte bopladsen ved Tågerup flyttes, da 

havniveauet steg og området blev oversvømmet (Karsten, P. and Knarrström, B., 2001a). 

 

Figur 4: Oversigtskort over Østersøområdet med lokaliteter. N = 41. 

 

Derudover steg temperaturen markant igennem Preboreal, boreal og atlantisk tid, for at 

falde lidt igen omkring 5000 BP (Zvelebil, M. 2008). Floraen ændrede sig fra sparsom 
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bevoksning, til skov af varierende type. I Boreal tid kom introduktion af bæver, elg og 

bjørn, mens der med atlantisk tid kom et mere tempareret klima, hvor faunaen bestod af 

vildsvin, kronhjort, rådyr og vild kvæg og vildhest i de Østlige egne. I de mere nordlige 

egne, som Norrland, Finland og Karelia i Rusland forblev det dog stadigvæk Boreal flora 

og fauna, der dominerede (Zvelebil, M., 2006 , 2008).  

Sammenfattende kan man sige, at på nogle tusind år, så har mennesket oplevet flere 

seriøse miljøforandringer, som man har været nød til skulle forholde sig til. Sådanne 

forandringer betyder blandt andet, at byttedyr forsvinder og nye kommer til, hvilket igen 

betyder at nye jagtmetoder må introduceres og implementeres. Derudover har man i de 

områder, hvor landhævningen og stigningen af havniveauet ikke komplemanterede 

hinanden været tvunget til at flytte.  

2 Forskningshistorik 
Mesolitikum i Europa er et af de mere klassiske forskningsområder og har en lang 

forskningstradition med rødder tilbage til starten af 1900 tallet. Derfor findes der også en 

omfattende litteratur på området (se for eksempel: Bailey, G. and Spikins, P., 2008; 

Bonsall, C. (ed.), 1989; Fischer, A., 1995; Kozłowski, S.K, 2009; Larsson, L., 1990b; Price, 

T.D, 1991). Konferencerækken Mesolithic in Europe, som har fungeret siden 1970’erne 

(Larsson, L., 2003), og det internationale tidsskrift Mesolithic Miscellany har bidraget med 

det nyeste forsking på området og er derfor nogle af de vigtigste aktører inden for 

Mesolitisk forskning. 

 

Grave har i naturlig forlængelse herved også været meget i fokus, og med fremkomsten af 

de klassiske begravelsespladser Zvejnieki og Olenij Ostrov i Østeuropa samt Skateholm 

og Vedbæk fra Skandinavien, så kom der for alvor gang i forskningen. Et af målene har 

især været at undersøge, om man kunne finde bevis for en hierarkisk eller egalitær 

samfundsstruktur, som blev reflekteret i gravene. Det er blandt andet blandt andet blevet 

foreslået at der i nogle tilfælde af meget rigt udsmykket grave eller på anden vis afvigende 

karakterer, er tale om gravlagte shamaner eller prominente personer (f.eks. Antanaitis, I., 

1999 og O’Shea, J. and Zvelebil, M., 1984).  
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En del nyere antologier behandler gravene på et regionalt niveau og, hvor tværfaglige 

tilgange til materialet har været i fokus, som for eksempel miljø, populationsdemografi, 

religionsstudier etc. Her kan nævnes Back to the Origin. New research in the Mesolithic –

Neolithic Zvejnieki cemetery and environment, Northern Latvia (Larsson, L. and Zagorska, 

I., 2006), The Tågerup Excavations, (Karsten, P. and Knarrström, B., 2003), samt 

Danmarks Jægerstenalder – Status og Perspektiver (Jensen, O.L., Sørensen, S.A. and. 

Hansen, K.M. (eds.),2001).  

 

Et af de første multiregionale studier, The Skeletal Remains of Mesolithic Man in Western 

Europé: an Evaluative Catalogue, af Newell, R.R., et al. blev udgivet i 1979 og i 1987 

udkom Social Differentiation in European Mesolithic Burial Data af Clark, G.A. og Neeley, 

M. Af nyere multiregionale studier af Mesolitiske grave udkom Judith Grünbergs 

hovedværk: Mesolithische Bestattungen in Europa. Ein Beitrag zur vergleichenden 

Gräberkunde. Teil I-II i 2000. Som tidligere nævnt, så hviler dette studie meget på 

Grünbergs arbejde, hvilket vil blive diskuteret under kildekritik i kaptitel 5. 

 

Med post- processualismen blev det erklæret, som et mål at undersøge fortidens 

ideologier og symbolverden, og det ved at sætte samspillet mellem den materielle kultur 

og mennesket i fokus.   Begreber som: mening, individ, identitet blev et af arkæologiens 

vigtigste mål at undersøge og man kom derved et trin højere op på Hawkes’ ’ladder of 

inference’ (Hawkes, C., 1954). Det udgangspunkt. at gravene kan fortælle om de 

forhistoriske samfund afspejler sig også i den senere litteratur, som beskæftiger sig med 

grave fra Østersøområdet. Her bliver emner, for nu at nævne nogle som: Agency, ritualer, 

symbolik, embodiment og arkæothantologi diskuteret. Især i Sverige er denne tilgang 

forankret, hvor prominente forskere, som Liv Nilsson Stutz, Fredrik Fahlander og Lars 

Larsson er frontfigurer. Den Danske tilgang til grave fra Mesolitikum kan forekomme 

processuel og økodeterministisk i betragtningsmåden og med megen fokus på metodik. Af 

fremtrædende forskere kan nævnes Anders Fischer, Søren H. Andersen og Erik Brinch 

Petersen.  

 

For nylig satte Erik Brinch Petersen og Christopher Meiklejohn (2007) fokus på, at der skal 

ske en revurdering af indfaldsvinklen til tolkningen af Mesolitikum i Sydskandinavien. Det 
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er forfatterens opfattelse, at den Østeuropæiske tilgang til dels stadig hviler i den 

kulturhistoriske tradition, som måske især Francis Zagorskies stod for. Det skal dog 

nævnes at det ikke er normen for de nyere forskere, som Ilga Zagorska, Marek Zvelebil og 

Zofia Sulgostowska.  

Det man gennemgående kan sige er, at der enten er blevet udgivet værker med et 

økodeterministisk og funktionalitisk fokus eller med det formål, at spore eventuelle 

hierakiske strukturer. Når der er blevet lavet multiregionale studier, så har de gerne 

fokuseret på de store gravpladser, som Zvejnieki, Olenij Ostrov, Skateholm og Vedbæk, 

men har ikke beskæftiget sig med enkeltgravene fra samme periode (Nilsson Stutz, L., 

2003a, 2003b, 2010b). Grünbergs afhandling giver en rigtig fin samlet oversigt over grave i 

Europa, men savner lidt at sætte det i et teoretisk perspektiv.   

 

Det er håbet, at dette studie kan kombinere kvantitative metoder, som 

korrespondensanalyse og C14-dateringer med teoretiske perspektiver og på den måde 

kaste nyt lys over grave og gravpladser fra Tidlig mesolitikum.    

3 Metode 
I studiet er grave fra Østersøområdet sammenstillet, undersøgt og analyseret dette er gjort 

på baggrund af litteratur. Til dette formål multivariable og unibinære analyser valgt, da man 

ud fra statistiske analyser kan få en forståelse af om der kan konstateres tendenser eller 

mønstre i ens data. Disse analyseformer er valgt, da de kan håndtere store mængder 

data, samt giver visuelle output, der er forholdsvis let tilgænglige at arbejde med.    

 

For at få en tidsmæssig forståelse af datasættet, så er samtlige C14-dateringer kalibreret 

og desuden sammenstillet. Til den rumlige og visuelle illustrering, så er der udarbejdet 

oversigtskort. 

 

Alle individer har fået et katalognummer og der vil derfor ikke blive henvist til lokalt 

gravnummer. I dobbeltgrave eller fællesgrave har samtlige individer også fået hvert deres 

katalognummer. Dette er gjort for at give alle individer den samme ”værdi” i analyserne, så 

eksempelvis en dobbeltgrav ikke kun ses som en helhed, men i stedet, som to forskellige 

individer og handlinger.  
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For statistisk bearbejdning af datamaterialet til korrespondensanalyserne er det gratis 

software program PAST udviklet på University of Oslo anvendt. Til kalibrering af C14-

dateringerne, som er brugt i dette studie, er OxCal Version 4.1 benyttet, medenes 

oversigtskortet er udført i Google Earth, hvor Decimalgrader er anvendt.  

Links til alle tre softwareprogrammer kan findes på side 70 punkt 10.1 under Litteratur og 

referencer.   

3.1 Anvendelse af korrespondensanalyse – en kort gennemgang 

 

“CA [Korrespondensanalysen] investigates relations between individuals and variables 

within a defined field. This means that the individual (the find unit) is treated in the same 

way as the variables to which it is linked, as well as contrariwise.”  

(Wallin, P., 2010, p. 66.) 

 

I dette studie er relationel multivariabel korrespondensanalyse anvendt.   Valget af netop 

denne form for analyse i studiet, er for analysere om eventuelle tendenser eller mønstre 

kan erkendes i et konstrueret flerdimensionalt rum. For at understøtte den multivariable 

analyse, så er der også blevet udført unibinære analyser i form af tabeller og diagrammer. 

De unibinære analyser giver mere simplet illustrede resultater, som kan være lettere at 

analysere. Dertil kan de måske også fange nogle tendenser, som er mere svært 

tilgænglige i korrespondensanalysen. Derfor er begge metoder relevante for analysen i 

dette studie.    

 

Korrespondensanalysen er en statistisk teknik, som giver en grafisk præsentation af de 

indbyrdes relaterede variabler i en situationsbestemt tabel. Analysenformen (CA) er i 

slægtskab med Principal components analysis (PCA) og Factor analysis (FA). Den mest 

indlysende forskel er imidlertid at korrespondensanalysen producerer koordinatværdier for 

både kolummerne og rækkerne i datamatrixen og ikke kun for rækkerne (Ringrose, 

T.J.,1992. Pp.615- 617). Sagt på en anden måde, så bygger Korespondensanalysen på 

konstruktionen af et rum ved hjælp af chi 2-metrik (Broady, D.,1991, pp. 338-339).  
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Korrespondensanalysen, som metoderedskab indenfor de Sociale videnskaber, blev 

udviklet i 70’erne af den Franske Statistiker Jean-Paul Benzécri (Benszécri J-P., 1992). 

Sociologen Pierre Bourdieu er grundlægger af den relationelle Sociologi (Bourdieu, P., 

1977), der anvender Benzécri’s Korrespondensanalyse, som en del af sin metodologi. Helt 

konkret betyder det, at det der bliver analyseret og studeret er de(t) indbyrdes forhold, som 

kan spores i et givent datasæt mellem variende relationer og variabler. Den relationelle 

Korrespondensanalyse tager dermed afsæt i Pierre Bourdieu’s relationelle Sociologi og 

Jean-Paul Benzécri’s statistiske, analytiske og kvantitative metode (Wallin, P., 2010, pp. 

66).  

 

For en diskussion af Bourdieu’s forfatterskab, samt forhold til Jean-Paul Benzécri’s 

Korrespondensanalyse, se Donald Broady’s bog Sociologi og Epistemologi: Om Pierre 

Bourdieus författerskap och den historiska epistemologin fra 1991. 

 

Selve arbejdsprocessen med at udvælge datamateriale og analysere materialet er, som 

den hermenautiske spiral/cirkel, hvor man kontinuerligt revurderer og evaluerer forløbet, 

samt udfaldet af analysen (bl.a. Hodder, I. 1999). Nedenfor gennemgåes nogle af de valg 

og fravalg der er blevet taget under arbejdsforløbet i dette studie.  

3.2 Valg, definition og kritik af variabler anvendt for PAST 

“Quantitative methods and statistics are applied to data. Data are observations, not things. Data 

are not artifacts. They are not pots or stones or bones or any other component of the 

phenomenological world. We build data by making systematic observations on pots and stones 

and bones. What constitutes data is determined by our research questions and theoretical 

perspective. We create data to serve a purpose defined by a pre-existing intellectual framework… ” 

 (Vanpool, T.L. and Leonard, R.D., 2011. P. 5. Min markering)   

 

Ved statistisk bearbejdning af datamateriale til anvendelse ved korrespondensanalyser, så 

er det vigtigt at være kritisk under udvælgelsesprocessen af variabler og så at være 

konsekvent i sin brug af dem.  

For at få et statistisk validt resultat, så er der sat et minimum for, hvor få gange en 

variabelkategori må optræde. For analyser af multiregional karakter er der valgt en 
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minimumsgrænse på fem, mens der for de regionale analyser er et minimum på tre Det 

har derfor været nødvendigt at sammenlægge flere variabelkategorier, så 

minimumsgrænsen blev overholdt. . Grænsen blev sat ved tre og fem på anbefaling af 

Paul Wallin. 

Variabelkategorierne er lagt sammen, hvor det ikke syntes alt for destruktivt og, hvor selve 

meningen ikke går tabt. For eksempel, så skilles der ikke mellem kerneøkse, skifferøkse, 

grønstensøkse og flintøkse, men der refereres simpelthen bare til kategorien økse. 

Formålet er ikke at lave en detaljeret gennemgang, sammenligning og analyse af 

genstandsmaterialet, derfor kan det godt argumenteres for at slå flere variabelkategorier 

sammen. Se figur 5 for oplysninger om, hvilke kategorier, der er blevet lagt sammen og 

anvendt i analyserne.  

 

Det kan hænde at en variabel får en så ekstrem betydning, at den kommer til at skævvride 

analysen, så er der er tale om en såkaldt outlier, i de tilfælde udtages den specifikke 

variabel fra analysen. 

Der vil blive gjort opmærksom på, for den enkelte analyse, hvilke variabler, der er udtaget 

på grund af at de fremstår, som outliers eller, hvis de ikke har levet op til den fastsatte 

minimumsgrænse på fem enheder.  

Variabel navn (opdateret og anvendt i 
analyserne) 

Variabelkategorier inkluderet 

Other Secundary burial and inhumation? 

Unknown sex and age Young adult, female and male 

Infant Infant female and infant male,  

Juvenile Juvenile female and juvenile male 

flint flake/piece Flint flake/piece and flint flake/piece 
retouched 

Axe Flint axe, core axe, stone axe and slate axe 

Other flint tools Flint burins and flint scrapers 

Slate flake/piece Slate flake/piece  and slate flake/piece 
retouched   

Stones Quartz and stones 

Quartz other tools Quartz scraper and quartz other/burin 

Other bone artifacts Bone bodkin, bone dagger, bone 
spearhead, other bone artifacts  

Bird bones Bird bones/bird bones pendants 

Red deer bones Red deer bone and red deer pendant 

Roe deer bones Roe deer bone and roe deer pendant   

Beaver bones Beaver bones and beaver pendant 
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Dog teeth Dog teeth and dog teeth perforated 

Auroch teeth Auroch teeth and auroch teeth perforated 

Wild boar teeth Wild boar teeth and wild boar teeth 
perforated 

Red deer teeth Red deer teeth and red deer teeth 
perforated 

Roe deer teeth Roe deer teeth and rod deer teeth 
perforated 

Elk teeth Elk teeth and elk teeth perforated 
Figur 5: Oversigt over variabler med andre variabelkategorier inkluderet. Medtaget er ikke slettet kategorier. 

 

Variablen ”other” dækker over gravformer, som ikke er jordfæstegrav eller brandgrav og 

det vil sige, at for eksempel sekundær begravelse er under denne kategori. Variablen 

”other position” henviser til andre forekommende kropsstillinger end de hyppigst 

forekommende. Under variabelkategorien findes positioner, som: udstrakt maveleje, 

”knoglebunke” og udstrakt rygleje med ekstremiteterne bøjet op under kroppen.   

Køn og alder er, hvor det har været muligt, sammenstillet i én variabel, da det kan give et 

mere nuanceret billede af for eksempel gravgaver relateret til køn og alder og ikke bare 

køn.  Dog har det ikke altid været muligt at få info om både køn og alder opfyldt, derfor 

findes variablen ”adult”, der kun tager alder op.  De resterende variabler ”young adult, 

male og female” er alle lagt under variablen ”unknown”, da de ikke levede op til 

minimumsreglen.  

Børn er underopdelt i to variabelkategorier: infant og juvenile, og de er ikke relaterede til 

køn, da det osteologisk er meget svært at kønsbestemme unge individer (Scheuer, L. and 

Black, S., 2000.). Nedenfor findes en oversigt over, hvilke tidsspand de specifikke 

alderskategorier dækker over (Figur 6). De anvendte tidsintervaller er beregnet af 

forfatteren selv, men tager udgangspunkt i osteologisk anerkendte aldersgrupper (White, 

T.D, Black, M.T., Folkens, P.A., 2011).  

Name Age 

Infant 0-2 år 

Juvenile 3-13 år 

Young adult 13-20 år 

Adult 20-45 år 

Senile 45 år  
Figur 6: Alderskategori i forhold til aldersgruppe. 

Flere variabelkategorier er blevet slettet undervejs, da de enten ikke har haft større 

relevans for studiet eller det under arbejdsprocessen har vist sig, at det ikke kunne 
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anvendes, som variabel. Her kan nævnes de to variabler: Unique animal artifacts og 

Extraordinary artifacts, som dækker over unikke dyreknogler - og tænder, samt 

ekstraordinære artefakter nedlagt i graven. Da der er tale om en subjektiv holdning til, 

hvad der opfattes, som unikt og ekstraordinært i den specifikke kontekst, så er de variabler 

blevet slettet. Dertil vil det kræve en stor og detaljeret viden om de enkelte områders 

fauna, samt materiel kultur, for at vurdere, hvad der er unikt og ekstraordinært. Den viden 

har forfatteren desværre ikke.  

Hvor en klynge eller gruppering (cluster) har kunnet udpeges, så er der for illustrationens 

skyld markeret med en sort cirkel, som har fået et nummer. Da flere af gravene fra 

forskellige klynger godt kan dele nogle variabler, så skal cirkelen kun ses, som vejledende 

og ikke ultimativ. 

4 Teoretisk indgangsvinkel 
 

”Death, and the rituals surrounding it, generally play an important role in both reflecting and 

shaping social values. Death is an individual event but it is primarily a social occasion. “ 

( Tilley, C., 1996, p. 215). 

 

Den teoretiske indgang til materialet i dette studie tager afsæt i Agency teori og ritualteori, 

som er en del af den Post-processuelle Arkæologis teoretiske værktøjskasse. En 

grundigere diskussion af agency, som et fortolkningsredskab indenfor Arkæologien vil ikke 

blive diskuteret, da det er et kæmpe felt, som kræver langt mere plads end, hvad der her 

kan tilbydes. Agency teori er baseret på Praksisteori, så derfor er det nødvendigt først at få 

en kursorisk introduktion til praksisteorien. Derefter vil de teoretiske overvejelser blive sat i 

relation og diskuteret i forhold til grave og gravmateriale generelt. 

 

De teoretikere der vil være til baggrund for de teoretiske overvejelser gjort i studiet er først 

og fremmest: Pierre Bourdieu, Sherry Ortner og Cathrine Bell, samt Liv Stutz Nillson’s 

tanker om kognition og embodiment.   
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4.1 Praksisteori og Agency 

For at forstå Agency, som den er anvendt indenfor Arkæologien, så må praksisteorien, 

formuleret af sociologen Pierre Bourdieu (1972), der har sine rødder i den generative 

strukturalisme, først fundamenteres. Ifølge Bourdieu opfattes samfundet, som en helhed, 

der har en bagvedliggende objektiv struktur eller grammatik (Høiris, O., 1993, pp. 44-46.). 

Altså påvirker individet, samfundet igennem praksis og objektificering, som er bestemt af 

habitus, som så igen er bestemt af samfundet og videreføres ubevidst i form af 

internaliseringen af habitus i individet og kollektivet, som så fastholder og reproducerer de 

sociale strukturer etc. Det er dén vekselpåvirkning, interaktion og interrelation, der er det, 

der kaldes for praksisteori (Bourdieu, 1977, p. 82.).  

 

Denne opfattelse er blevet videreudviklet af antropologen Sherry Ortner, som definerer 

praksisteorien således: 

 

”Practice theory is a theory of the relationship between the structures of society and culture on the 

one hand, and the nature of human action on the other…how persons and human activity can be 

constituted through the social process, while at the same time society and history can be 

constituted through meaningful human activity.” (Ortner, S.B., 1989 p. 11).  

 

Sammenfattende, så er handlinger eller praksis udsprunget af vores habitus, der tilpasses 

samfundsstrukturer etc., som igen er forbundet med mere eller mindre fri vilje og 

intentioner, mens Agency dermed kan opfattes, som selve evnen til at handle eller påvirke 

strukturer i den fysiske verden. 

 

 ”Whenever an event is believed to happen because of an ’intention’ lodged in the person or thing 

which initiates the causal sequence, that is an instance of ’agency’” (Gell, A. 1998, p. 17). 

 

Med den opfattelse, så forstås det implicit at mennesket har brug for at strukturere sin 

verden igennem praksis, og Agency, hvilket objektiviseres og symboliseres i form af 

materiel kultur og ritualer. Agency, praksis og materiel kultur hænger derfor sammen i et 

heteronomt forhold og kan ikke forstås hver for sig.  
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Ifølge arkæologen Chris Fowler, så er en agensteoretisk tilgang til det arkæologiske 

datamateriale nødvendig for at forstå og fortolke forhistoriske samfund:  

 

“… agency is the process of generating social relations which sediment into persons, selves and 

bodies. Agency is therefore a vital element in interpreting past bodies, things and people.” (Fowler, 

C., 2002, p. 48).   

 

Med de ovenstående definitioner ihukommende betyder det, at når at man taler om 

praksis, struktur, handling og agent, så er der egentlig tale om agency. Når et individ dør, 

så sætter det gang i nogle handlinger fra de pårørendes side i forhold til det man opfatter, 

som en rigtig dødebehandling.  I næste afsnit behandles ritualer udfra en agensbaseret 

tilgang.   

4.2 Ritualer  

 

“…I take ritual to be the basic social act.” (Rappaport, R.A., 1979, p. 174). 

 

Der har igennem tiden, indenfor de sociale videnskaber, været utallige forklaringer og 

fortolkninger af ritualets oprindelse og funktion og disse har selvsagt båret præg af sin 

samtids eksisterende paradigmer (Van Gennep, A., 1909; Durkheim,E., 1912; Freud, S., 

1918; Mauss, M., 1934; Rappaport, R.A., 1979; Ortner, S., 1989; Bell, C., 1992; mf.).  Når 

det er sagt, så betyder det også, at ritualers væren og funktion afhænger af, hvilken 

disiplin, der beskæftiger sig med problemstillingen. Ritualer i forbindelse med religion har 

derfor en anden funktion samt lingustisk betydning, end for eksempel ritualer i forbindelse 

med OCD inden for Psykologien. 

 

Inden for Sociologien bliver ritualer blandt andet set som en af samfundets mekanismer til 

at ”overleve” forandringer. Ritualet bliver samfundets forklaring på forandring og til at 

opretholde samfundets symbiose og kontrol over døden.    

 

“… Ritual makes changes easier; latching onto a named and ritualized event that can be accepted 

as “the cause” provides a social label that unifies the society in a renewed commitment to its 

ideology and shared epistemology. Agreement on such matters knits society together.”  
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(Brim, O.G., Jr., and Ryff, C.D. 1980, P. 383).   

 

Ifølge religionsforskeren Catherine Bell (1992) er kroppen af afgørende karakter, for hvis 

ritualer opfattes, som en del af menneskets praksis, og derved er embodied, så 

forudsætter det også handlinger og disse handlinger udføres af kroppen. På den måde 

bliver kroppen ritualiseret i form af ageren. Dermed er ritualer ikke blot materiel kultur, men 

den fysiske og kognitive handling bag.  

 

”Ritual does what it does through the privileged differentiations and deferred resolutions by which 

the ritualized body structures an environment, an environment that in turn impresses its highly 

nuanced structure on the bodies of those involved in the rite” (Bell, C., 1992, p.116).  

 

Som nævnt i indledningen, så er det at forholde sig til den døde krop et universelt og 

almenmenneskeligt fænomen, men hvordan det kommer til udtryk kan variere i det 

uendelige (Fahlander, F. and Oestigaard, T., 2008). Der er flere eksempler fra Forhistorien 

på, at der i forbindelse med grave har forgået handlinger, som vi ser som udtryk for 

ritualer. Her kan nævnes den Mesolitiske barnegrav fra Vedbæk, hvor en lille dreng er lagt 

på en svanevinge (Albrethsen, S.E. and Brinch Petersen, E., 1976). 

 

Jeg er enig med Bell i, at ritualer er embodied og er en del af menneskets ageren. Ritualer 

adskiller sig fra ikke-ritualer (i forbindelse med dødebehandling), når der bevidst fra et 

andet menneske eller flere mennessker udføres handlinger i relation til den afdøde. 

Handlingen behøver ikke at være i form af en svanevinge, men kan være det at brænde 

liget, lukke øjenene på liget, lægge det ud på en platform til forrådnedelse etc. Intentionelle 

handlinger og reflekteren over den fysiske verden er det, der skiller os fra dyrene. Med den 

tilgang til ritualer og ageren i forbindelse med arkæologisk materiale må man også 

erkende at meget information er gået tabt på grund af formationsprocesser og anden form 

for bias (Kristiansen, K. (ed), 1985).   
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4.3 Grave – teoretiske overvejelser 

 

Grave er konceptuelle og kontekstuelle og skal derfor forstås i den sammenhæng, at de er 

resultatet af en eller flere rituelle handlinger. Grave reflekterer både samfundets og 

individets (med individet mener jeg, den afdødes pårørende) perception af, hvad der 

opfattes, som en rigtig eller ordentlig dødebehandling. Derfor kan en grav ikke blot blive 

fortolket på bagrund af gravgods, men skal sættes i et bredere perspektiv, hvor ligets 

position, som gravens udførelse etc. er i fokus. Som tidligere nævnt, så er ritualer ikke blot 

materiel kultur, men er embodied i menneskets ageren (Bell, C.,1992).   

 

Som det også er bemærket af Härke (1997), så er ritualer ikke nødvendigvis af religiøs 

karakter, men fungerer også, som videreformidler af forestillinger om social status, 

fællesskab, monument, genealogi etc. Det betyder, at formen, udførelsen og selve 

indholdet af en grav er selektivt udvalgt indenfor samfundets og individets reference 

ramme (Härke, H. 1997).   

 

Min tilgang til mit datamateriale er derfor baseret på den holdning, at gravgaver ikke alene 

giver en forståelse af en grav, men at hele behandlingen af den afdøde før, under og efter 

gravlæggelsen er uundgåelig for at få et nuanceret spejlbillede. Det er derfor vigtigt at 

kigge på variabler, som den afdødes position, gravform, konstruktion af grav, gravgaver 

med videre.  En sådan tilgangsmåde til grave omfavner den Franske metode 

Anthropologie ‘de terrain’ også kaldet archaeothanatology (Duday, H., 2009). Her 

kombineres adskillige metoder og teknikker, for på den måde at kunne opnå så meget 

information som muligt. 

 

“…Combines knowledge of post-mortem biological processes with detailed archaeological 

observations in the field, in order to reconstruct in detail all the processes that affected human 

remains after death – natural as well as non-natural (i.e. processes that can be traced to human 

interaction with the remains during mortuary practices).”  (Nilsson Stutz, L., 2010a, p. 34) 

 

Den Svenske arkæolog Liv Nilsson Stutz har arbejdet med en arkæothanatolgisk 

indgangsvinkel til sen mesolitiske grave i Østersøområdet, hvor hun især har fokuseret på 
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rituel praksis og identitet (Nilsson Stutz, L., 2003a, 2003b, 2006, 2010a, 2010b, mf.).  Det 

er mit håb, at dette studie kan bidrage med nye aspekter på de tidlige mesolitiske grave, 

selvom det kun er et lille studie udført på baggrund af litteratur. Der kommer derfor 

selvsagt ikke en arkæothanatologisk vinkel i dette studie, men et fundament til forhåbentlig 

fremtidige studier af tidlig mesolitiske grave i Østersøområdet.  

 

En forudsætning for at kunne arbejde med og analysere grave bunder således i et stort 

empirisk datasæt, derfor bliver lokaliteterne anvendt i studiet præsenteret nedenfor i 

kapitel 5.  

5 Præsentation af empiri 
I følgende afsnit vil de valgte lokaliteter valgt for dette studie, kort blive præsenteret og 

grundet det omfangsrige materiale kun blive kursorisk gennemgået. De vil blive 

gennemgået i alfabetisk rækkefølge efter land. For en mere detaljeret gennemgang af de 

enkelte lokaliteters forskningshistorie, plantegninger etc. se Grünberg 2000b eller den 

hertil refererede litteratur.  

5.1.1 Danmark 

Danmark er repræsenteret med ti lokaliteter, hvoraf flere er klassikere indenfor 

Arkæologien, men også nyere fund er blevet inddraget. De valgte grave dækker over en 

periode på nogle tusind år, med de ældste grave dateret til Maglemosekultur og de yngste 

til sen Kongemosekultur. 

Lokaliteten Bergmansdal med højt fragmenteret skeletmateriale fra tre individer; to mænd 

og én kvinde, blev opdaget og indsamlet i 1955. Der er tale om resterne fra nogle recent 

forstyrret og dårligt bevaret jordfæstegrave (Bennike, P., 1985; Grünberg, J.M., 2000b; 

Larsson, L. et al., 1981 - tab. 1.; Larsson, L., 1990b). 

Enkeltgraven fra Bloksbjerg blev opdaget i vinteren 1918-19 med udgravningskampagner 

fra 1919 til 1923. Jordfæstegraven, som indeholdt en mand i udstrakt rygleje, var recent 

forstyrret og dårligt bevaret. (Fischer, A., Olsen, J. et al. 2007; Grünberg, J.M., 2000b ). 

Køkkenmøddingen Brovst blev fundet i 1964. Her fandt man udover bopladsmateriale, fem 

jordfæstegrave, hvoraf én kunne bestemmes til at være et voksent individ liggende i 
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udstrakt rygleje. Alle fem grave indeholdt okker, men derudover var materialet meget 

fragmenteret og dårligt bevaret (Grünberg, J.M., 2000b; Larsson, L. et al., 1981 - tab. 1.).  

Fælles for de tre lokaliteter Bergsmandal, Bloksbjerg og Brovst er, at de er dateret til sen 

Kongemosekultur, fraværet af gravgaver samt ringe udgravningsinformation.  

I Hammelev under et Jernalderhus fandt man i 2001 en brandgrav dateret til 

Maglemosekultur. Graven indeholdt et voksent individ, højest sandsynligt en kvinde. De 

kremerede knogler var nedlagt i en beholder af organisk materiale, muligvis en skindbylt. 

Graven indeholdt okker, og dertil var de nedlagte gravgaver ikke forbrændt. Trods fundet 

af graven, som er den hidtil ældste kendte brandgrav, så er grave fra tidlig Mesolitikum 

stadig underrepræsenteret i det Danske materiale (Andersen, H.C., 2003). 

Holmegård Mose har i forhistorisk tid dannet ramme for megen menneskelig aktivitet, og 

området har da også budt på mange klassiske fund indenfor arkæologien. Ved lokaliteten 

Holmegård V stødte man i 1950 på skeletmateriale fra mindst tre individer; to voksne 

mænd og et ungt individ. Ingen former for gravgaver eller okker er rapporteret. Gravene er 

dateret til Maglemosekultur (Becker, C.J., 1945; Carter, R.J. 2001;Fischer, A., 2003; 

Fischer, A, Grønnow, B. and Petersen, C., 1978;  Fischer, A., Olsen, J. et al. 2007, Grøn, 

O. 1987; Schilling, H., 2003). 

I 1943 blev enkeltgraven fra Korsør Nor fundet. Jordfæstegraven indeholdt en mand 

liggende i udstrakt rygleje på en træbark konstruktion – muligvis en båre eller en båd. 

Graven er dateret til sen Kongemosekultur (Grünberg, J.M., 2000b; Norling - 

Christstensen, H. and Bröste, K., 1945). 

Skeletmateriale fra ét voksent individ blev i 1943 fundet to meter under havets overflade 

ved Køge Sønakke. Der er højest sandsynligt tale om en forstyrret jordfæstegrav, som er 

dateret til sen Maglemosekultur (Fischer, A., 2005; Fischer, A., Olsen, J. et al. 2007; 

Meiklejohn, C., Brinch Petersen, E. and Babb, J., 2009). 

Graven fra Vænget Nord blev opdaget i 1976. Der er sandsynligvis tale om en 

jordfæstegrav fra tidlig Kongemosekultur, men da der ikke forekom noget skeletmateriale, 

så er dateringen lavet på baggrund af typologi af de vedlagte genstande (Brinch Petersen, 

E., 1989b; Grünberg, J.M., 2000b). 



27 
 

De seks grave med sammenlagt elleve individer fra Vedbæk Gøngehusvej 7 blev fundet i 

1987. Gravpladsen indeholdt fire enkeltgrave, én dobbeltgrav og én massegrav, hvoraf tre 

af enkeltgravene samt dobbeltgraven var jordfæstegrave, mens massegraven samt en 

enkeltgrav var brandgrave. Der er tale om ét barn, en ung kvinde, en voksen mand, en 

voksen kvinde, seks småbørn samt et ungt individ, som ikke kunne kønsbestemmes. Kun i 

grav 17, som indeholdt et lille barn kunne kropsstillingen bestemmes til at være 

venstreside hocker. Alle gravene havde gravgaver og dertil indeholdt fem grave okker. I 

grav 21 fandtes skelettet af en hund, mens der var nedlagt et rådyrs kid i massegraven 

(23-27). Gravene var dårligt bevaret og fragmenteringsgraden høj, flere af gravene havde 

ikke bevaret skeletmateriale. Gravene er dateret til sen Kongemosekultur (Brinch 

Petersen, E. and Meiklejohn, C., 2003; Grünberg, J.M., 2000b; Kannegaard Nielsen, E. 

and Brinch Petersen, E., 1993; Larsson, L., 2004). 

I 1937 blev brandgraven og jordfæstegraven fra Vedbæk boldbaner fundet. 

Jordfæstegraven indeholdt en ældre mand liggende i udstrakt rygleje, mens at 

brandgraven ikke kunne bestemmes nærmere end at den indeholdt ét individ. Gravene er 

dateret til sen Kongemosekultur (Brinch Petersen, E. and Meiklejohn, C., 2003; Grünberg, 

J.M., 2000b). 

Materialet fra Danmark er kendetegnet ved, at der findes gravpladser og enkeltgrave, som 

både kan optræde i form af jordfæstegrave og brandgrave. Brandgrave findes både i det 

tidlige og det yngre materiale og her kan det kremerede skeletmateriale både være samlet 

i en bunke nede i gruben eller være placeret i en organisk beholder. I de fleste 

jordfæstegrave kunne kropsstillingen ikke bestemmes, når den kunne, så var der i fire 

tilfælde tale om udstrakt rygleje, mens kun én gravlagt lå i hocker. I omkring halvdelen af 

gravene blev okker og gravgaver erkendt, mens der i andre grave blev fundet spor af 

trækonstruktioner. I en grav (21) blev der fundet skeletmateriale efter en hund, hvilket 

iøvrigt også er observeret i flere yngre grave fra Danmark (Brinch Petersen, E., 2001). 

5.1.2 Finland 

Fra Finland er der anvendt fire lokaliteter med sammenlagt 18 individer. Kendetegnende 

for Finland er at der ikke bevares organisk materiale og dermed heller ikke 

skeletmateriale. Derfor er de fleste grave erkendt gennem brugen af okker samt artefakter. 
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I den følgende gennemgang af gravene, hvis andet ikke er anført, så indeholder gravene 

ikke skeletmateriale (Tallavaara, M., Pesonen, P., and Oinonen, M., 2010). 

I 1960 blev enkeltgraven ved Haavistonharju fundet. Der er højest sandsynligt tale om en 

jordfæstegrav, der både indeholdt okker og gravgaver. Graven var recent forstyrret og er 

blevet dateret til Suomusjärvi kultur (Grünberg, J.M., 2000b). 

Joensuu Rahakangas 1 blev fundet i 2009 og er på mange måder et sensationelt fund for 

Finland, da det var den første grav med bevaret organisk materiale (tandemalje). Der er 

tale om en okkerbestrøget jordfæstegrav, som formodentlig indeholdt et barn. Graven 

indeholdt intet gravgods, men er ud fra sin kontekst samt C14-datering dateret til Veretye 

or Butovo kultur (Pesonen, P., Hertell, E., Nyholm, M., et al, 2011; Pesonen, P., Hertell, E., 

Mannermaa, K., et al., 2011; Simponen, L., Mannermaa1,K., Taipale1, N. and Pesonen, 

P., 2011.Dertil personlig kontakt pr. mail med Petro Pesonen, juni 2012 ). 

Gravpladsen ved Jönsas blev opdaget i 1962 og er blevet udgravet ved flere kampagner 

fra 1971 til 1977. Alle grave er enkeltgrave, undtagen grav 7, der muligvis er en 

dobbeltgrav. Det er sandsynligvis jordfæstegrave, hvoraf flere er markeret med 

stensætning eller har sten i gravfylden. Desuden indeholdt alle gravene okker. Ingen 

gravgaver blev erkendt, dog er gravene blevet dateret til Suomusjärvi kultur ud fra C14-

dateringer taget fra det omgivne bopladsmateriale (Grünberg, J.M., 2000b). 

Enkeltgraven fra Tuovila blev fundet i 1978 og det formodentlig en jordfæstegrav. Graven 

indeholdt okker, men dog intet gravgods. Graven er blevet dateret ud fra typologi til at 

stamme fra Suomusjärvi kultur (Grünberg, J.M., 2000b). 

Fælles for gravene fra Finland er den gentagne anvendelse af okker samt generelt 

fraværet af gravgaver. Nogle grave har muligvis været markeret med stensætning.  Da 

skeletmateriale ikke bevares kan der ikke siges noget om kropsstilling og andre 

antropologiske spørgsmål.  

5.1.3 Letland 

Gravpladsen Zvejnieki ved søen Burtnieki med mere end trehundrede begravelser blev 

allerede opdaget i 1872. Den har været udgravet mange gange med især intense 

udgravningskampagner i 1960’erne og 1970’erne og senest i 2007. Gravpladsen strækker 

sig over en periode på flere tusind år med de tidligste grave dateret til mellem Mesolitikum 
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og de seneste til Neolitikum. Til dette studie er kun valgt grave, der er C14-dateret, hvilket 

begrænser antallet til sytten grave med sammenlagt toogtyve individer. De fjorten 

enkeltgrave, to dobbeltgrave og fællesgraven, er alle jordfæstegrave, med sytten individer 

liggende i udstrakt rygleje, en lå i hockerstilling, en lå udstrakt på maven og tre kunne ikke 

bestemmes nærmere. Der er tale om fem voksne mænd, fire voksne kvinder, tre unge 

mænd, to småbørn, et barn, fire voksne individer og tre individer der ikke kunne 

identificeres.  Ved nogen grave blev der observeret stensætning og i tolv af gravene var 

der okker. Gravgaverne bestod generelt af ben redskaber, dyreknogler, ubearbejdet og 

gennemboret dyretænder, der blev ikke konstateret gravgaver i tolv grave. Gravene er 

blevet C14-dateret til mellem Mesolitikum til sen Mesolitikum (Eriksson, G. and Zagorska, 

I., 2003; Eriksson, G., Lôugas, L., and Zagorska, I., 2003; Larsson, L. and Zagorska, I., 

2006; Nilsson Stutz, L., 2006; Nilsson Stutz, L., Larsson, L. and Zagorska, I., 2008; 

Zagorska, I. and Larsson, L., 1994; Zagorska, I., 1992, 1996, 2006, 2009; Zagorskies, F., 

2004). 

5.1.4 Litauen 

To lokaliteter fra Litauen med sammenlagt 11 individer er med i studiet. Flere lokaliteter 

har man tolket, som værende Neolitiske, men efter nyere C14-datringer har det vist sig at 

flere faktisk var Mesolitiske og derfor bliver mange lokaliteter nu genanalyseret (Bronk-

Ramsey, C. et al., 2000). 

Duonkalnis, som blev fundet i 1982, er den største Mesolitiske gravplads i Litauen. 

Pladsen har indtil for nylig været opfattet, som Neolitisk på grund af tilstedeværelsen af 

keramik, men nye C14-dateringer har vist at i hvert fald nogen af gravene er Mesolitiske. 

Der er dog seriøse stratigrafiske problemer på pladsen og derfor vil C14-datering af 

samtlige grave være nødvendig. Gravpladsen består af seks enkeltgrave og en 

dobbeltgrav.  Syv individer ligger i udstrakt rygleje, mens en ligger på ryggen med 

ekstremiteterne bøjet op under kroppen. To individer blev identificeres til ældre mænd, tre 

til voksne kvinder, en til en ung kvinde og to var børn. Grav 78 er blevet tolket til at være 

en shaman nedlagt med en ofret kvinde (grav 79). Hvorvidt der er tale om en dobbeltgrav 

er dog omdiskuteret og derfor er de ikke medtaget, som en dobbeltgrav, men som to 

selvstændige grave. Alle grave indeholdt okker, samt for det meste gravgaver i form af 

gennemborede dyretænder (grav 78 havde en hovedbeklædning med dyretænder).  
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Gravpladsen er dateret på bagrund af C14 og typologi til sen Mesolitikum til tidlig 

Neolitikum (Antanaitis, I., 1999; Antanaitis-Jacobs,I. et al., 2009; Bronk-Ramsey, C. et al., 

2000; Česnys, G., and Butrimas, A., 2009). 

Ved Spiginas blev der i 1985 fundet tre enkeltgrave, hvoraf den ene grav var dårligt 

bevaret og den anden blev ødelagt under Anden Verdenskrig. De tre gravlagte; en voksen 

kvinde, en voksen mand og et individ, der ikke kunne bestemmes nærmere, var placeret i 

udstrakt rygleje. De indeholdt alle okker og gravgaver i form af flint og gennemboret 

dyretænder, der kunne dog ikke observeres gravgaver i en grav. Gravene er de hidtil 

ældste fundet i Lithaun og er C14-dateret til tidlig Mesolitikum til mellem Mesolitikum 

(Antanaitis, I., 1999; Bronk-Ramsey, C. et al., 2000; Butrimas, A., 1989; Česnys, G., and 

Butrimas, A., 2009; Gerhards, G., Zariņa, G. and Zagorska, I., 2003). 

Kendetegnende for de to lokaliteter er, at de kommer fra det samme område ved søen 

Biržulis og begge er beliggende på øer i søen (Stančikaité, M., Baltrūnas, V., et al., 2006). Der 

er tale om jordfæstegrave, hvor den gravlagt normalt er lagt i udstrakt rygleje. Alle grave 

indeholdt okker og kun i to grave blev der ikke konstateret gravgods.  

5.1.5 Norge 

Norge er kun repræsenteret af lokaliteten Viste og af et enkelt individ. Dette skyldes at 

Norge, som Finland også har nogle bevaringsforhold, der gør at skeletmateriale desværre 

ofte ikke bliver bevaret. Der er dog i de senere år begyndt at dukke en del 

undervandslokaliteter op, så som Hummervikholmen, som der dog ikke med sikkerhed kan 

fastslås til at være begravelser (Sellevold, B.J., and Skar, B., 1999).  

I en hule ved Viste fandt man i 1907 en jordfæstegrav med en ung mand placeret i 

siddende stilling. Der var ingen gravgaver medgivet. Graven er blevet C14-dateret til 

mellem Mesolitikum (Bang- Andersen, S., 1983; Grünberg, J.M., 2000b; Hufthammer, A.K. 

and Meiklejohn,C., 1986). 

5.1.6 Polen 

Fra Polen er tre lokaliteter med sammenlagt syv individer valgt til at indgå i studiet.   

Enkeltgraven fra Janisławice blev opdaget i 1936 og er et klassisk fund indenfor Polsk 

arkæologi. Den gravlagte er en voksen mand, som er blevet placeret i siddende stilling. 

Graven indeholdt okker og var rigt udstyret med gravgaver, heriblandt en del 
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flintgenstande, gennemborede dyretænder, hjortegevir etc.. Graven er C14-dateret til 

mellem Mesolitikum (Grünberg, J.M., 2000b). 

Gravpladsen ved Mszano blev fundet i 1987 og er kendetegnet ved at gravene først har 

været jordfæstet og senere er blevet brændt i jordfæstegraven. De vil i studiet blive henvist 

til, som brandgrave. Der blev fundet tre grave, hvoraf en var en dobbeltgrav (en fjerde grav 

blev observeret, den var dog så ødelagt og er derfor ikke medtaget).   Grundet 

bevaringsforholdende, så indeholdt ikke alle grave skeletmateriale. Dobbeltgraven 

indeholdt en voksen kvinde liggende i hocker og et 2-3 år gammelt barn, hvor positionen 

er ukendt. I den ene garv kunne der erkendes et barn, hvor kropsstillingen er ukendt og i 

den anden manglede skeletmateriale, men det formodes at den gravlagte var placeret i 

siddende hocker. Der blev observeret tegn på trækonstruktioner samt okker og gravgods i 

alle gravene. Gravene er C14-dateret til tidlig Mesolitikum (Marciniak, M., 1993; Grünberg, 

J.M., 2000b ;Schild, R., 1996; Sulgostowska, Z., 1996, 2003,2006) 

De to brandgrave fra Wieliszew blev fundet mellem 1959 og 1963 i overfladen på et stort 

bopladsområde. Skeletmaterialet har en høj fragmenteringsgrad og dertil er ingen 

gravgaver observeret. Gravene er dateret til tidlig Mesolitikum ud fra deres kontekst 

(Grünberg, J.M., 2000b). 

Materialet fra Polen viser både jordfæstegrave, traditionelle brandgrave samt 

jordfæstegrave, der efter jordfæstelsen er blevet kremeret. Positionen af den gravlagte 

varierer fra siddende stilling, til hocker og til siddende hocker. De fleste grave indeholdt 

okker samt havde fået medgivet gravgaver og, dertil kunne der observeres 

trækonstruktioner i flere grave.    

5.1.7 Rusland 

Fra Rusland er valgt syv lokaliteter med sammenlagt syvoghalvtreds individer. Som med 

Finland så findes der områder i Rusland, hvor organisk materiale desværre ikke bevares 

for eftertiden. Det vil blive nævnt, hvis skeletmateriale ikke er blevet bevaret.   

Lokaliteten Ažep-Navolok blev fundet i 1955. Her er tale om en formodet jordfæstegrav 

med et enkelt gravlagt individ. Den gravlagte har fået gravgaver med sig i form af skiffer og 

kvarts. Graven er typologisk dateret til at stamme fra Mesolitikum (Grünberg, J.M., 2000b). 
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Gravpladsen med enkeltgrave ved Černaja Guba I blev opdaget i 1966. Ingen af gravene 

havde bevaret skeletmateriale, men det er sandsynligvis jordfæstegrave.  Alle grave 

indeholdt okker samt havde gravudstyr. På baggrund af det er gravpladsen blevet dateret 

til Mesolitikum (Grünberg, J.M., 2000b). 

I 1964 blev graven ved Černaja Guba opdaget. Der er som ved de forrige lokaliteter 

formodentlig tale om en jordfæstegrav, hvor den gravlagte har fået gravgaver med sig i 

form af skiffer og kvarts. Graven er typologisk dateret til Mesolitikum (Grünberg, J.M., 

2000b). 

Gravpladsen Olenij Ostrov beliggende på en ø blev fundet i 1917 og udgravet mellem 

1936 og 1938. Der er hidtil fundet 141 jordfæstegrave med omkring 177 individer, men det 

er estimeret at der på pladsen har været over firehundred begravelser. Fire grave har især 

tiltrukket sig opmærksomhed, da de gravlagte er begravet vertikalt og man tolket disse til 

shamangrave.  

Her er dog kun medtaget grave, der blevet C14-dateret, hvilket drejer sig om seksogtyve 

individer, fordelt på femten enkeltgrave, fire dobbeltgrave og en fællesgrav. Alle de 

gravlagte lå i udstrakt rygleje, undtagen i en grav, hvor den gravlagte var placeret i 

siddende position. Af individerne kunne tre bestemmes til at være børn, et var spædbarn, 

tre var unge kvinder, otte var unge mænd, fire var voksne kvinder, fem var voksne mænd, 

en var en ældre kvinde og, dertil et individ, der ikke kunne identificeres nærmere. Næsten 

alle grave indeholdt okker og gravgaver, som for eksempel: flint, skiffer, kvarts – og 

knogleredskaber, gennemborede dyretænder, dyreknogler og sten. Gravene er C14-

dateret til Kunda kultur (Arne, T.J., 1942; Dolukhanov, P., 2008; Grünberg, J.M., 2000b; 

O’Shea, J. and Zvelebil, M., 1984; Oshibkina, S.V., 1989; Price, T.D., 1989; Price, T.D. and 

Jacobs, K., 1990; Sulgostowska, Z., 1996, 2003,2006). 

Orov-Navolok I blev fundet i 1964 og her er tale om en enkeltgrav med gravgaver i skiffer 

og kvarts. Lokaliteten ligger tæt ved gravpladsen Černaja Guba I og er dateret til 

Mesolitikum (Grünberg, J.M., 2000b).  

Ved Popovo blev der i 1929 opdaget en gravplads med syv enkeltgrave, hvoraf tre kunne 

bestemmes til at være af mandlig karakter, en kvindelig, et barn samt to ubestemt bare. 

Fem af individerne lå i udstrakt rygleje, en lå udstrakt på maven og en kunne ikke 

bestemmes. Alle grave var bestrøget med okker og havde vedlagt gravgaver og dertil var 
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der ”rituelle gruber” med dyretænder og- knogler, kul, flint etc. i forbindelse med alle grave. 

I en grube relateret til grav 139 var der blevet nedlagt en hund.  Gravene er C14-dateret til 

Veretye kultur/Kunda-Maglemosekultur (Grünberg, J.M., 2000b; Sulgostowska, Z., 1996, 

2003,2006). 

I 1968 blev gravpladsen med enkeltgrave ved Sjamozerskij II fundet. Der er formodentlig 

tale om tretten jordfæstegrave, hvor alle grave indeholdt okker. Grav 140, samt 142 til 147 

havde gravgaver, hvilket ikke kunne påvises i grav 141 samt 148 til 152. Gravpladsen er 

typologisk dateret til at stamme fra Mesolitikum (Grünberg, J.M., 2000b). 

I Rusland findes både enkeltgrave samt gravpladser af større eller mindre format. Der er 

oftest tale om jordfæstegrave, hvor, når det har været muligt at identificere kropsstillingen, 

så har været tale om udstrakt rygleje.  Dog er der også blevet observeret siddende 

position og udstrakt liggende på maven. Ingen brandgrave optræder i materialet. Næsten 

alle grave indeholdt okker og det har i flere tilfælde været placeret rituelle gruber i 

forbindelse med selve jordfæstelsen. I en grube relateret til grav 139 fra Popovo blev der 

fundet en hund. Der kan ses to tendenser indenfor gravgaverne, hvor den ene gruppe får 

medgivet genstande af kvarts og skiffer og den anden gruppe har fået genstande af ben, 

flint, skiffer og kvarts samt dyreknogler – og tænder. Kun i fem grave blev der ikke 

observeret gravgaver. 
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Figur 7: Oversigtskort med lokaliteter fra Rusland. N = 7. 

 

5.1.8 Sverige 

Fra Sverige er medtaget ni lokaliteter med i alt toogfyrre individer. Her er også medtaget 

klassiske eksempler, som Bäckaskog og Skateholm, men også den nyere lokalitet 

Tågerup er inkluderet. 

Graven fra Bäckaskog/Barum blev fundet i 1939 og har været et af de mest omdiskuterede 

grave i Svensk Arkæologi. Man ved nu, at det drejer sig om en voksen kvinde, som var 

placeret i siddende i hocker med to ben redskaber (den ene en såkaldt flintægget 

fuglepil?) medgivet. Graven er C14-dateret til sen Maglemosekultur eller tidlig 

Kongemosekultur (Althin, C.-A., 1951;Gejvall, N.-G., 1970; Hansen, F., 1941; Rydbeck, O., 

1950; Sten, S. et al., 2000). 

De tre jordfæstegrave fra Kams på Gotland blev opdaget i 1939. Det drejer sig om tre 

individer, hvoraf en var en ældre mand, den anden en voksen mand, mens den sidste 

kunne identificeres til at være af kvindelig karakter. De to gravlagte mænd var placeret i 

siddende hocker, mens det for den kvindelige individ er ukendt (det virker dog ikke 
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usandsynligt at kvinden også har været placeret i siddende hocker). Kun én grav (156) 

blev fundet med gravgaver, i form af grønstensøkser- og mejsler, in situ, mens det ved de 

to andre grave var ude af kontekst og derfor diskuterbart. Gravene er dateret til 

Kongemose kultur på bagrund af C14-datering og typologi(Althin, C.-A., 1951; Arwidsson, 

G., 1949; Gejvall, N.-G., 1949; Rydbeck, O., 1950). 

I 1935 ved Segebro under udgravningen af en boplads stødte man på tre formodet 

jordfæstegrave uden bevaret skeletmateriale. Alle tre grave havde gravgods, mens man i 

en af gravene fandt okker. Gravene er C14-dateret til Kongemosekultur ud fra den 

omkringliggende boplads (Grünberg, J.M., 2000b; Larsson, L., 1982b). 

Gravpladsen Skateholm II blev opdaget i 1981 og har siden været undersøgt mange 

gange. Skateholm II er en del af det gravkompleks, som også indbefatter Skateholm I og 

Skateholm III, men er lidt ældre end de to andre pladser. Gravpladsen består af atten 

enkeltgrave og to dobbeltgrave, hvoraf de nitten er jordfæste og én enkelt er brandgrav. 

Dertil er der også begravet hunde, både som decideret individuel hundebegravelse og, 

som nedlagt i grave. Kropsstillingen fordeler sig således at femten individer ligger i 

udstrakt rygleje, tre i siddende hocker, en i liggende hocker, fire i siddende position og 

dertil så brandgraven. De gravlagte kunne identificeres til fire børn, tre ældre kvinder, to 

ældre mænd, syv voksne mænd og seks voksne kvinder. I elleve grave kunne der 

konstateres okker, mens der er i de fleste grave, undtagen fire grave, var gravgaver 

nedlagt.  Gravgodset kunne tage form af flint – og ben genstande, gennemborede 

dyretænder samt dyreknogler.  Boppladsmateriale omkring gravpladsen er C14-dateret til 

sen Kongemosekultur eller ældre Ertebøllekultur (Grünberg, J.M., 2000b; Larsson, L., 

1982a, 1988, 1989a, 1989b,1990,1996,2004; Persson, O. and Persson, E., 1988). 

De to enkeltgrave fra Stångenäs blev opdaget allerede i 1843. Der er tale om 

jordfæstegrave, hvor de gravlagte lå i udstrakt rygleje. Det ene individ er en voksen mand, 

mens det andet individ ikke kunne identificeres nærmere. Gravene er vurderet til at 

stamme fra Mesolitikum (Grünberg, J.M., 2000b). 

Ved Stora Bjärs på Gotland blev der i 1953 fundet en jordfæstegrav, som indeholdt en 

voksen mand placeret i liggende hocker. Den gravlagte havde fået gevirtakker og 

flintafslag, som er blevet tolket til muligvis at stamme fra en enægget fuglepil. Da individet 

viser tegn på vold, så kan det ikke afgøres om flintartefakterne er gravgaver eller er rester 
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fra projektilerne.  Gravgruben er blevet forstyrret i Bronzealderen og var derfor dårligt 

bevaret. Graven er vurderet til at stamme fra mellem Mesolitikum, men kan måske være 

ældre (Arwidsson, G., 1979; Gejvall, N.-G., 1979; Rydbeck, O., 1950). 

Gravpladsen ved Tågerup med fem enkeltgrave og en dobbeltgrav blev opdaget i 1995. I 

fire af enkeltgravene samt i dobbeltgraven var den gravlagte placeret i udstrakt rygleje, 

mens det sidste individ var placeret i liggende hocker (her er tale om grav 191, som er 

blevet dateret til tidlig Ertebøllekultur). Der er tale om to voksne mænd, to voksne kvinder, 

to børn samt en ældre kvinde. Alle grave indeholdt gravgaver, som dyreknogler, ben 

redskaber, dyretænder og flintgenstande, mens der kun blev observeret okker i tre af 

gravene. Det er muligt at flere af de gravlagte har været indsvøbt, da de blev begravet. 

Gravpladsen har fungeret fra Kongemosekultur til tidlig Ertebøllekultur (Ahlström, T., 2001, 

2003; Karsten, P. and Knarrström, B., 2001a-b,2003; Kjällquist, M., 2001.). 

I 1903 ved Österöd stødte man på jordfæstegraven af en ældre kvinde placeret i siddende 

stilling. Der er ikke blevet observeret nogen form for gravgaver eller okker. Graven er 

blevet C14- dateret til tidlig Mesolitikum (Sjögren, K.-G. and  Ahlström, T.,2007). 

Dobbeltgraven med en mand og formodentlig en kvinde fra Uleberg blev opdaget i 1929. 

De var begge placeret i siddende hocker. Graven var omgivet af en del sten og rester efter 

træ, hvilket er blevet tolket til, at der formodentlig har været en sten – og trækonstruktion, 

som har omgivet de gravlagte. Intet gravgods eller okker er blevet observeret. De er blevet 

C14-dateret til mellem Mesolitikum (Grünberg, J.M., 2000b; Rydbeck, O., 1950). 

Materialet fra Sverige er generelt kendetegnet ved at, der er tale om jordfæstegrave (kun 

grav 179 var en brandgrav), som både kan optræde i form af enkeltgrave og dobbeltgrave. 

Den dominerende kropsstilling er udstrakt rygleje, men også siddende hocker og siddende 

position ses i flere grave. I langt de fleste grave blev der rapporteret gravgaver og femten 

af gravene indeholdt okker. I fire af gravene (grav 167,169/170 og 177) var der nedlagt en 

hund i graven, mens der i andre tilfælde er blevet observeret sten-og trækonstruktioner 

samt at den gravlagte har været indsvøbt. 
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Figur 8: Oversigtskort med lokaliteter fra Sverige. N = 9. 

 

5.1.9 Tyskland 

Fire lokaliteter med sammenlagt syv individer er valgt til studiet. Det relativt lave antal 

skyldes, at kun lokaliteter fra den Nordøstlige del af Tyskland er af interesse for 

anvendelse i studiet. 

Lokaliteten Berlin-Schmöckwitz, der blev fundet i 1925, er en ret speciel plads. Her er 

nemlig tale om sekundærbegravelser i hvert fald i to af gravene, mens de sidste to 

eventuelt er jordfæstegrave, men grundet dårlig bevaring kan det ikke beskrives nærmere. 

Der er skeletmateriale efter tre individer, hvoraf en mand og et barn kunne identificeres. 

En grav indeholdt okker. Gravene er C14-dateret til mellem Mesolitikum (Grünberg, J.M., 

2000b). 

I 1955 blev enkeltgraven ved Kolberg fundet. Der er tale om en jordfæstegrav af en 

kvinde, der var placeret i siddende hocker. Graven er C14-dateret til sen Mesolitikum 

(Grünberg, J.M., 2000b). 
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Enkeltgraven fra Rothenklempenow blev opdaget i 1977. Der tale om en jordfæstegrav af 

en ældre kvinde gravlagt i siddende hocker. Det er ikke oplyst om der fandtes gravgaver 

eller anden information. Graven er C14-dateret baggrund af kul fra det omkringliggende 

bopladsmateriale og dateret til tidlig Mesolitikum (Grünberg, J.M., 2000b). 

Jordfæstegraven fra Steinhagen, der blev fundet i 1986, indeholdt fragmenteret og dårligt 

bevaret skeletmateriale en mand. Den gravlagte havde fået en halskæde af dyretænder 

med sig i graven. Graven er C14-dateret til mellem Mesolitikum (Grünberg, J.M., 2000b). 

De tre sidstnævnte lokaliteter har det til fælles at der er tale om jordfæstegrave af en 

enkelt gravlagt, der i to af tilfældene er placeret i siddende hocker. Graven fra Steinhagen 

var så dårlig bevaret at den gravlagtes position ikke kan bestemmes (Det virker dog ikke 

usandsynligt at der her også er tale om siddende hocker). Berlin-Schmöckwitz er speciel, 

da der er tale om sekundærbegravelser og kan derfor virke noget afvigende.  

 

5.2 Kildekritik 

Med et så differentieret materiale i tid og rum, så det også nødvendigt at have in mente at 

ikke alle udgravninger samt udgravningsrapporter er udført efter samme princip eller 

overbevisning. Der arbejdes med lande, som har været hårdt ramt af krig (her specielt 

Tyskland samt flere af landene fra Østeuropa) og dette kan helt sikkert have haft 

betydning for antallet af fund, samt eventuel senere forsvinden af materiale. Som man 

også kan se i figur 9, så er langt de fleste lokaliteter fundet mellem 1901 og 1970.  Mange 

udgravninger fra især før 1960’erne er blevet registreret på en måde, som man ikke ville 

gøre i dag, men på trods af det, så kan materialet godt bruges, hvis man er opmærksom 

på det og tager højde for det i analysen.  

Et kritikpunkt er helt sikkert at studiet læner sig så meget op ad, og tager udgangspunkt i 

Judith Grünbergs afhandling fra 2000. Dette er dog valgt, da bogen er den nyeste, der 

sammenstiller og behandler grave fra hele Europa. Der forekommer enkelte fejl og for 

gammel information i bogen, men grundlæggende er det et godt stykke arbejde, som 

sagtnes kan anvendes med omtanke.  

Desuden er meget litteratur omhandlende de Østeuropæiske lokaliteter ikke oversat, og 

det har ikke tidsmæssigt har været muligt at afhjælpe det problem.  Der er derfor i disse 

tilfælde ikke henvist til litteratur på originalsproget, men til Grünberg (2000), hvor 
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litteraturhenvisninger til originalmaterialet dog er at finde. Dette er naturligvis en svaghed, 

da der nemt kan opstå fejl, men det er forsøgt opvejet ved at læse en omfattende litteratur 

samt eftertjekke materialet, hvor det har været muligt. 

Fælles for flere af lokaliteterne fra især Rusland, Letland og Litauen er at de indtil for nylig 

er blevet fortolket som værende Neolitiske. Et eksempel herpå er Olenij Ostrov, der både 

på grund af sin rigdom samt størrelse blev tolket til at være en Neolitisk gravplads (se 

eksempelvis. Arne, T.J., 1942). Et andet eksempel er Duonkalnis, som først i 2000 efter 

C14-datering blev redateret til at være Mesolitisk (Bronk-Ramsey, C. et al., 2000). Der kan 

derfor forekomme langt flere fund, som er tolket til at være Neolitiske, som egentlig er fra 

Mesolitikum. 

 

Det er problematisk, at bevaringsforholdende for organisk materiale er så dårlige i Finland, 

Norge og til dels i Rusland, da det skævvrider analysen i relation til disse lande, da et så 

stort antal kommer til at blive betegnet ”ukendt”.  

 
Det man også skal have in mente er, at materialet ikke er repræsentativt, idet der selektivt 

er blevet valgt grave. For eksempel, så kunne antallet af grave fra Olenij Ostrov og 

Zvejnieki helt sikkert øges en hel del, hvis grave, dateret ud fra kontekst var blevet 

inddraget i studiet. Det er dog fravalgt, da gravene ikke nødvendigvis fordeler sig efter et 

kronologisk mønster på gravpladserne og det derfor medfører en stor usikkerhed 

Det kan imidlertid undre, at der ikke optræder nogen grave fra Estland og Kaliningrad i 

dette studie, da begge lande ligger ud til Østersøen, var landfaste og dermed beboelige. 

Dette bunder dog i at det der ikke, hvad forfatteren har kunnet finde frem til, forefindes 

nogle grave dateret til Mesolitikum i disse områder. Der findes megen litteratur om 

Mesolitiske bopladser, fra især Estland og dertil findes der også en del Neolitiske grave 

(Kriiska, A., 2003; Kriiska A., Lõugas,L.,et al., 2007). Dette er dog et stort svagpunkt i 

studiet, da det virker usandsynligt, at der ikke skulle være nogen grave fra disse områder. 

Det må derfor undersøges nærmere, hvilket har lagt sig udenfor denne opgaves sigte.  

 
Det kan også diskuteres, hvorvidt et studie kan gøres på baggrund af materiale, der 

befinder sig indenfor en periode på flere tusinde år. Men som det også er nævnt tidligere, 

så forekom Neolitiseringen ikke på samme tid i samtlige lande, og dertil så reagerede de 
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også på forskellig vis på selve processen. I dette tilfælde er den lange tidshorisont en 

force, da et af formålene med dette studie er at undersøge, hvorvidt der er tale om 

fænomener og tendenser, der er kontinuerlige og kan spores langt tilbage, eller frem i tid 

og rum.    

 
Figur 9: Tabel over fundår af lokaliteter. N = 41. 

 

Som man kan se i figur 9, så er langt de fleste lokaliteter fundet i perioden 1901 til 1970, 

hvorefter antallet det derefter falder drastisk i perioden 1971 til 2010. Selvom flere af 

lokaliteterne, der blev fundet i start 1900 tallet har haft udgravningskampagner op til for 

nylig, eksempelvis Zvejnieki, så er det problematisk at ud af 41 lokaliteter, så udgør kun 

tolv fra perioden 1971 til 2010.  Kun to grave (Joensuu Rahakangas 1 (31) fra Finland og 

Hammelev (10) fra Danmark) blev fundet i intervallet 2000-2010, hvilket svarer til 5 % af 

gravene.  

 

Problematikken, hvorfor så få ældre stenalders lokaliteter bliver fundet under 

forundersøgelserne er også nævnt af Berit Valentin Eriksen (2006), der henviser til at det 

er selve metodikken, der er fejlslagen og, at det ikke bare er et Dansk problem, men et 

problemkompleks, der kan henføres til hele Nordeuropa.  
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6 Resultater 
I det følgende afsnit vil resultaterne fra korrespondensanalyserne blive præsenteret og 

derefter vil en sammenstilling af datamaterialet blive gennemgået. Der vil være tale om 

ganske almindelig procentfordeling samt tabeller til at visuelt illustrere, hvordan materialet 

fordeler sig på forskellige kategorier.  

 

6.1 Korrespondensanalyserne 

Her følger en gennemgang af resultaterne udført på baggrund af 

korrespondensanalyserne. Først vil en analyse (analyse 1) med alle lande, hvor tre (fire) 

grupperinger kan udpeges og vil blive gennemgået. Derefter vil en analyse (analyse 2) 

fokusere på alle lokaliteter fra Rusland samt en analyse (analyse 3) kun med Olenij Ostrov 

og Popovo. Til sidst vil en analyse (analyse 4) med Danmark, Letland, Litauen og Sverige 

blive præsenteret.   

 

I analyse 1 med alle lande, er variablen multiple grave fjernet og dermed er følgende grave 

udgået: Berlin-Schmöckwitz (48-51), Vedbæk (23-27), Zvejnieki (70-73) og Olenij Ostrov 

(111-113). Dette er gjort, da variablen ”multiple grave” kom til at optræde, som outlier og 

forstyrrede det overordnede billede.   

 

Dertil er følgende variabler fjernet, da de ikke lever op til minimumsgrænsen: Other 

(gravform), rav, fugleknogler, bæverknogler, vildsvin knogler, kronhjort knogler, 

uroksetænder, bearbejdet hjortetak, skiffer huggeblok, brændt flint, flint huggeblok, voksen 

og ung voksen. 

 

6.1.1 Analyse 1 – alle lande 

 
Cluster I 

Her kan man se en klynge af grave fra Rusland (Olenij Ostrov og Popovo), Sverige 

(Tågerup, Skateholm II), Letland (Zvejnieki), samt en enkelt grav fra Danmark 

(Bloksbjerg). Hvad man her kan se her er at de variabler, der er i relation til gravene er: 

bævertænder, hundetænder, elgtænder, rådyrtænder, kronhjortetænder, vildsvin tænder, 
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rådyr knogler, bearbejdet dyreknogle, hjortetak, hoved orienteret N-NØ og V-SV, unge 

kvinder og unge mænd, hunde samt den gravlagte i siddende position eller i udstrakt 

rygleje.  

 

Dette felt er det der ligger tættest på midten og dermed, de mest generelle tendenser. Det 

er også her at den største variation af variabler findes, men det kan måske også skyldes, 

at gravene arkæologisk er godt beskrevet og registreret, hvilket giver et mere nuanceret 

spredning. 

 

Cluster II 

I dette felt optræder alle grave fra Finland undtagen grav 31 fra Joensuu Rahakangas 1, 

en del Danske og Russiske grave samt nogle enkelte fra Letland og Polen. Variabler der 

knytter sig til gravene er: ukendt orientering af hoved og grav, ukendt position eller anden 

position af den gravlagte, ukendt køn og alder samt ingen gravgaver.  

 

Det der er afgørende for at der dannes en gruppe her, er at disse grave alle har det til 

fælles at der findes sparsomt med information, hvilket ikke behøver at være rituelt 

betinget, men kan være bevaringsmæssige og/eller udgravningstekniske forhold.  

 

Cluster III 

Det der er kendetegnende for dette felt er at her kun optræder Russisk materiale og kun 

fra de to lokaliteter Orov-Navolok I og Sjamozerskij II. Her knytter følgende variabler sig til 

gravene: brændte dyreknogler, sten, bearbejdet skiffer, afslag og flækker af skiffer og 

kvarts, hvæssesten, andre genstande af flint og kvarts samt en NV-SØ/NNV-SSØ 

orientering af gravene.  

 

(Cluster IV)  

Det kan diskuteres om man decideret kan tale om et selvstændigt cluster her, derfor er 

overskriften sat i parentes og cirkelmarkeringen er lavet med mindre størrelse på figuren 

(figur 10), men bliver stadigvæk gennemgået. Her finder man dobbeltgraven (193/194) fra 

Uleberg og grav 191 fra Tågerup i Sverige samt grav 52 fra Kolberg og grav 53 fra 
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Rothenklempenow i Tyskland. I de fire grave har den gravlagte været placeret i siddende 

hocker eller liggende hocker.   

 

 

Figur 10: Korrespondensanalyse af grave fra Østersøområdet. N = 178. Tegnforklaring: Rødt kors = Danmark (1-29), 
Marinblå firkant = Finland (30-47), Grønt X = Tyskland (48-54), Pink firkant = Letland (55-76), Skrig blå trekant = Litauen 
(77-87), Mørkerød = Norge (88), Lilla cirkel = Polen (89-95), Grøn/turkis oval = Rusland (96-152), Skrig grøn firkant = 
Sverige (153-194). Uden Berlin-Schmöckwitz (48-51), Vedbæk (23-27), Zvejnieki (70-73) og Olenij Ostrov (111-113). 

 

 

Sammenfattende kan man udlede, at der findes tre markante klynger, nemlig cluster I, 

cluster II og cluster III, hvor variablerne er så forskellige at der kan tales om 

forskelligartede tendenser. Den sidste gruppering cluster IV kan måske kaldes for en 

undergruppering, da der her optræder visse selvstændige træk, men ikke så tydeligt at der 

tale om en decideret tendens, idet den er placeret for tæt mod midtaksen. Den mest 

generele tendens er en jordfæstet enkeltgrav, som er blevet strøget med okker og, hvor 

gravens orientering er N-S/S-N vendt.  

 

Der er placeret en stor klynge grave omkring midtaksen, som henviser til den generelle og 

homogene tendens, men samtidig fremkommer tre markante og hetrogene klynger i 

analysen. Gravene fremviser altså allerede i analyse 1, at dødebehandlingen i 

Østersøområdet både rummer homogene og hetrogene træk.  
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For at undersøge dette nærmere bearbejder analyse 2 det Russiske materiale. 

 

Figur 11: Korrespondensanalyse over grave fra Østersøområdet med variabler. N = 178. Tegnforklaring: Rødt kors = 

Danmark (1-29), Marinblå firkant = Finland (30-47), Grønt X = Tyskland (48-54), Pink firkant = Letland (55-76), Skrig blå 

trekant = Litauen (77-87), Mørkerød = Norge (88), Lilla cirkel = Polen (89-95), Grøn/turkis oval = Rusland (96-152), Skrig 

grøn firkant = Sverige (153-194). Uden Berlin-Schmöckwitz (48-51), Vedbæk (23-27), Zvejnieki (70-73) og Olenij Ostrov 

(111-113).  

 

6.1.2 Analyse 2 – Rusland 

I analyse 1 med alle landene kunne en todeling af det Russiske materiale udskilles. For at 

efterprøve om denne tendens også findes, hvis det kun er Russisk materiale, der 

analyseres, så blev en selvstændig korrespondensanalyse for Rusland kørt. 
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Figur 12: Korrespondensanalyse af gravene fra Rusland. N = 54.  Tegnforklaring: Mørkeblå firkant = Ažep-Navolok, 

turkis trekant = Černaja Guba I, Lilla cirkel =  Černaja Guba, Rødt kryds = Olenij Ostrov, Turkis/grøn oval = Orov-Navolok 
I, lysegrøn firkant = Popovo, pink firkant = Sjamozerskij II.  

 

Variabler frataget: cremation, other grave form, infant, young adult, adult, senile M, senile 

F, orienteering: N-S/S-N, head E-EN, sitting position, sitting hocker, supine hocker, other 

position, dog, flint chopping block, burnt flint, flint core, antler, red-roe-boar-elk-dog and 

other animal teeth, roe-red-boar and beaver bones, amber, multiple grave and grave 111-

113. 

Cluster 1 

Denne klynge indeholder grave fra: Ažep-Navolok, Černaja Guba, Černaja Guba I, Orov-

Navolok I og Sjamozerskij II. Variablerne der knytter sig til disse grave, er brændte 

dyreknogler, sten, bearbejdet skiffer, afslag og flækker af skiffer og kvarts, skiffer 

huggeblok, hvæssesten, andre genstande af flint og kvarts samt en NV-SØ/NNV-SSØ 

orientering af gravene. 

 

Cluster II 

Består af gravene fra Popovo og Olenij Ostrov og her kunne to tendenser spores med 

samtlige grave fra Popovo, samt nogle grave fra Olenij Ostrov. Dette korresponderer godt 

med cluster I og cluster II, fra analyse 1 med alle landene, hvor de to tendenser også 
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kunne udskilles. De to tendenser vil blive behandlet nedenfor, som Cluster IIa og Cluster 

IIb. 

 

Cluster IIa 

Denne klynge består af gravene fra Popovo og nogle grave fra Olenij Ostrov (106,107,108, 

109,117,118,119,121,124,125,127 og 129). Variablerne der relaterer til disse grave er: 

dyreknogler, bearbejdet dyreknogler, elgtænder, bævertænder, fiskeknogler, dobbeltgrav, 

unge kvinder, børn, udstrakt rygleje og hovedet N-NØ og NV og gravens orientering SV-

NØ/ØNØ-VSV.  

 

Cluster IIb  

Her findes de resterende grave fra Olenij Ostrov (110,114, 115,116,120,122,123,128,130 

og 131) og variablerne der knytter sig hertil er: bjørnetænder, skiffer klinge, flint kniv, 

harpun af knogle, pilespids af knogle, redskaber af knogle, flint pilespidser og mikrolitter, 

andre flintredskaber, hovedet orienteret V-SV, unge mænd og voksne mænd.  

 

Figur 13: Korrespondensanalyse af gravene fra Rusland med variabler. N = 54.  Tegnforklaring: Mørkeblå firkant = 
Ažep-Navolok, turkis trekant = Černaja Guba I, Lilla cirkel =  Černaja Guba, Rødt kryds = Olenij Ostrov, Turkis/grøn oval 
= Orov-Navolok I, lysegrøn firkant = Popovo, pink firkant = Sjamozerskij II.  
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Variabler frataget: cremation, other grave form, infant, young adult, adult, senile M, senile 

F, orienteering: N-S/S-N, head E-EN, sitting position, sitting hocker, supine hocker, other 

position, dog, flint chopping block, burnt flint, flint core, antler, red-roe-boar-elk-dog and 

other animal teeth, roe-red-boar and beaver bones, amber, multiple grave and grave 111-

113. 

6.1.3 Analyse 3 – Olenij Ostrov og Popovo 

For at undersøge, hvorvidt denne todeling af materialet vil blive endnu tydeligere, så er der 

lavet en analyse med Popovo og Olenij Ostrov, hvor de er delt op efter grupperingen fra 

analyse 2. 

 

Figur 14: Korrespondensanalyse over gravene fra Olenij Ostrov og Popovo. N = 30. Tegnforklaring: Rødt kryds = 

Popovo og grav: 106,107,108, 109,117,118,119,121,124,125,127 og 129 fra Olenij Ostrov. Blå firkant = grav: 110,114, 

115,116,120,122,123,128,130 og 131 fra Olenij Ostrov. Bemærk, at fællesgrav 111-113 ikke er medtaget. 

 

Variabler frataget: multiple grave, grave 111-113, cremation, other grave form, infant,  

adult, senile F, senile M, adult F, orientation N-S/S-N, head E-EN, sitting hocker, supine 

hocker, sitting position, other position, unknown position, dog, flint chopping block,  burnt 

flint, flint core, other flint tools,  quartz flake, quartz other, slate flake/piece, slate 
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processed, whetstone, stones, antlers, antler processed, wild boar-red deer-roe deer- 

auroch, dog and other animal teeth, animal bones cremated, roe deer-red deer-wild boar-

beaver and bird bones and amber. 

 

Udfra resultaterne fra analyse 2 kan det se ud som, at cluster IIa og cluster IIb er releteret 

til køn. Cluster IIa skulle dermed være et udtryk for attributter der var relaterede til kvinder 

og børn, mens cluster IIb skulle forbindes til mænd. Denne tese kan tildels også 

underbygges af materialet.  

 

Af de atten grave, som skulle være relaterede til kvinder og børn, var syv kvinder, fire 

mænd, seks børn og én ukendt og det vil sige over halvdelen. For de ti grave, der udgør 

cluster IIb viste det sig, at alle de gravlagte individer var mænd!  Det skal dog påpeges at 

to af de gravlagte fra Popovo var mænd (135 og 133), men de faldt stadig under cluster 

IIa.  

 

Korrespondensanalyse 3 harmonerer fint med korrespondensanalyse 2, og viser at der 

kan spores to tendenser i materialet (se figur 14). De variabler, som samler sig i cluster IIa, 

det som i så fald skulle være kvindeligt er: fiskeknogler, generelt dyreknogler, 

bævertænder og økse. I cluster IIb, som skal være mandligt findes: bjørnetænder, flint 

kniv, skiffer klinge, harpun af knogle, pilespids af knogle, redskaber af knogle, mikrolitter 

og pilespidser.  

 

Hvorvidt disse variabler kan siges at være decideret kønsrelaterede kan diskuteres især i 

forhold til cluster IIa, som ikke umiddelbart virker specielt kønsspecifikt, mens man for IIb 

måske godt kan argumentere for at der kan være tale om mandlige attributter, men her må 

undersøges meget mere på området før det kan beskræftiges.  

 

Dette kan muligvis også indikere, at der udover at være en eventuelt kønsrelateret 

tendens knyttet til cluster IIb, derudover findes to forskellige traditioner på de to 

gravpladser Popovo og Olenij Ostrov.  
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For at se om det er tilfældet, så blev C14-dateringer af gravene fra de to grupperinger 

jævnført (se figur 27). Gravene fra cluster IIa er dateret til tidsintervallet 6000 calBC til 

5000 calBC med en dragning mere mod 5000 calBC. En enkelt grav (124) er noget ældre 

end de andre og er dateret til intervallet 7000 calBc til 6000 calBC.  

 

Gravene fra cluster IIb er noget mere spredt, men med flere grave der placerer sig i 

intervallet 6000 calBC til 5000 calBC med en placering omkring 6000 calBC. Dog ligger 

grav 122 fra Olenij Ostrov i intervallet 9500 calBC til 9000 calBC.  Gravene fra Popovo er i 

den ældre ende med grav 133 og 135 der daterer til omkring 9000 calBC, mens grav 138 

er yngre og ligger i intervallet 7000 calBC til 6000 calBC. 

 

Det man kan udlede er, at gravene fra cluster IIa centraliserer sig omkring tidsintervallet 

6000 calBc til 5000 calBc, hvilket flere af gravene fra cluster IIb også gør, men her findes 

også nogle markant ældre grave, som ligger i intervallet 9500 calBC til 7000 calBC. De 

ældre grave kommer både fra Olenij Ostrov og Popovo, men desværre er resultatet ikke 

entydigt, så om der er tale om to forskellige traditioner må fremtidige studier af mere 

detaljeret grad vise.  

 

Efterprøvningen af det Russiske materiale, for at se om tendensen kunne spores, 

tydeliggjorde klart mønsteret med en todeling af gravene. Dertil kunne der ses to 

tendenser indenfor cluster II, hvor Popovo og nogle grave fra Olenij Ostrov grupperede 

sig, mens resten af gravene fra Olenij Ostrov optrådte i en anden klynge.  Den markante 

todeling af det Russiske materiale er interessant, da det er forskellige variabler, der knytter 

sig til de to grupperinger.  

 

Desværre er ingen af gravene fra cluster I C14-dateret, hvilket ellers ville være interessant, 

så man kunne undersøge, hvorvidt der er tale om to forskellige traditioner eller om det 

bunder i tidsmæssige og/eller bevaringsmæssige faktorer.   

 

Et andet interrasant aspekt er, at der i Rusland slet ikke optræder nogle brandgrave. 

Knogler eller tænder fra vildsvin, kronhjort og rådyr er heller ikke blevet konstateret. Det 
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sidstnævnte passer dog fint sammen med, at der i Rusland i længere tid var en Boreal 

flora og fauna (Zvelebil, M., 2008).   

 

6.1.4 Analyse 4 – Danmark, Letland, Litauen og Sverige 

Fra analysen med alle lande kunne der observeres en Sydskandinavisk og Baltisk relation, 

der koncentrerede sig om midt aksen. For at efterprøve denne tese, så er der lavet en 

selvstændig korrespondensanalyse med disse lande.  

 

 
Figur 15: Korrespondensanalyse af grave fra Danmark, Letland, Litauen og Sverige. Tegnforklaring: Rødt kryds = 

Danmark, pink firkant = Letland, turkis trekant = Litauen og grøn firkant = Sverige. 

 

Variabler frataget: Other grave form, young adult, head: NW, other position, flint knife, 

flint chopping block, burnt flint, other flint tools, quartz flake, slate processed, slate blade, 

slate flake/piece, slate chopping block, whetstone, antler processed, bone harpoon, 

auroch teeth, beaver teeth, bear teeth, red-beaver-bird and boar bones, animal bones 

processed, amber, young adult F, Multiple grave, graves 23-27 and 70-73. 

 

Cluster I 

Denne klynge består først og fremmest af grave fra Danmark, og så nogle enkelte 

Svenske og Baltiske. De variabler, som kan i sammenhæng her er: ukendt position, ingen 
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gravgaver, ukendt køn og alder, ukendt orientering af hoved af gravlagte og ukendt 

orientering af grav. Denne klynge modsvarer nogenlunde grupperingen cluster III fra 

analyse 1, hvor alle lande var inkluderet. 

 

Cluster II 

I denne gruppe udgøres majoriteten af Svenske grave, og tre Lettiske og en enkelt Dansk. 

Her udgøres variablerne af: flint afslag/stykke, hjortetak, kvarts redskaber, siddende 

position, hovedet i en Ø-ØN eller S-SØ retning og graven orienteret N-S/S-N eller NV-

SØ/NNV-SSØ.  I analyse 1 placerede disse grave sig også nogenlunde til disse variabler 

med en svag dragning mod midt aksen.  

 

Cluster III 

Her findes fem grave fra Zvejnieki (58, 62,63,64 og 66), som udgør deres egen klynge. De 

variabler de knytter sig til er: rådyrknogler, andre dyretænder, voksne kvinder, dobbeltgrav 

og graven orienteret ØV/Ø-V/V-Ø. At disse grave udskiller sig så markant skyldes at de 

har næsten identisk gravgods. I analyse 1 var de mere relateret til den samme gruppering, 

som gravene fra klyngen ovenfor var, og var mere centreret om midten.  

Fra analysen kunne der udskilles tre tendenser, som alle fint modsvarer de grupperinger, 

der kunne observeres i analyse 1, hvor alle lande var inkluderet. Centreret omkring midt 

aksen finder man ikke overraskende variabler, som: enkeltgrav, jordfæste, okker, økse, 

flint klinge, siddende hocker, udstrakt rygleje, børn, hunde, unge mænd og voksne mænd. 

Det kan se ud som om, at der især mellem Sverige og de Baltiske lande findes en relation, 

hvor der korrelation mellem en del variabler. 

 

6.1.5 General sammenfatning  

Som analyse 1 illustrerer, at der nogle fællestræk, som gælder for en stor del af 

datamaterialet. Her kunne man se, at de variabler, der går igen for gravene er: okker, 

jordfæstelse, enkeltgrav, samt en N-S/S-N orientering af graven.  Men der kunne samtidig 

også udpeges nogle klynger, som adskilte sig meget markant, for eksempel cluster II, som 
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indeholdt nærmest alle grave fra Finland, samt nogle enkelte fra Danmark og Østeuropa, 

hvor kendetegnet var at de fleste aspekter af graven var ukendte.  

Todelingen af det Russiske materiale viste sig, at være endnu tydeligere, da analysen blev 

lavet kun for Rusland. Her kunne også udskilles to tendenser, som måske er 

kønsrelaterede og måske også har baggrund i tidsmæssige faktorer, men da dette ikke er 

entydigt, så må nærmere undersøgelser bekræfte eller afkræfte dette.  

Derudover så er et andet aspekt, at brandgrave ikke findes i Finland, Letland, Litauen og 

Rusland (brandgrave fandtes heller ikke i Tyskland og Norge, men her kan man diskutere, 

hvorvidt det ikke repræsentativt betinget). I Danmark, Sverige og Polen finder man 

brandgrave, men de Skandinaviske brandgrave har dog et helt andet udtryk end de 

Polske, hvor der også findes elementer af jordfæstelse i brandgraven. Der kan muligvis 

være tale om at brandgraven er en Sydskandinavisk fænomen, som også findes i Polen, 

men forsvinder jo mere Østligt man kommer.  

Materielt, så dominerede skiffer og kvarts helt klart i grave fra de Østlige lande, selvom her 

her også forekom flint, men når der optrådte flint, så var det for det meste et decideret 

redskab og ikke bare et afslag, som var medgivet. I Sydskandinavien samt i Tyskland er 

det flint der dominerer i gravene, selvom kvarts og skiffer også kan optræde.     

Det overordnede billede efter samtlige korrespondensanalyser viser at der fandtes en 

fælles og homogen dødebehandling i Østersøområdet, men der optræder også nogle 

hetrogene traditioner, som kun optræder i nogle afgrænsede områder. 

For flere korrespondensanalyser se bilag 3-7, hvor der er lavet flere selvstændige analyser 

blandt andet er Rusland og Finland jævnført. Disse er ikke beskrevet, men er udført, for at 

se om de ville underbygge det overordnede billede fra analyse 1, hvilket de generelt også 

har.     

 

6.2 Gravene 

Den hyppigst forekommende gravform er jordfæstegraven (92 %), mens kun 8 % dækker 

over brandgrave og andre gravformer. Det er overraskende, at så mange grave kan 

henføres til jordfæsteformen, mens brandgrave og andre gravformer er så 

underrepræsenteret. Det kan dog skyldes at der forekommer gravformer, som ikke 
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bevares for eftertiden og vi derfor ikke finder. Der findes flere etnografiske eksempler på, 

at man har lagt den afdøde ud på jorden til ådselsæderne, eller man har smidt dem i havet 

(Pearson, P.M., 1999). 

Desuden er findes der varierende former for, hvordan selve kremeringen af den afdøde 

foregår, til eksempel kan ligbålet være placeret på jorden, men kan også foregå i en grube. 

Det kan også ske, at kremeringen foregår ét sted og skeletresterne så bliver gravet ned et 

andet sted, enten med eller uden beholder.   Der er stor forskel på, hvordan skeletresterne 

bliver bevaret alt efter processen, men det er eksempelvis svært udgravningsmæssigt at 

erkende en brandgrav, hvis kremeringen er foregået et andet sted og skeletresterne ikke 

har været i nogen form for beholder (bl.a. Brothwell, D.R., 1981; Pearson, P.M., 1999).   

Dertil viser gravene fra Popovo, som både har elementer at jordfæste og 

brandgravstradition, at der måske kan have forekommet meget mere kompliceret ritualer, 

og hvor der ikke så skarpt blev skillet mellem jordfæstelse og kremering. Andelen af andre 

former for grave vil også stige markant, hvis løst skeletmateriale, fundet på bopladser blev 

inkluderet. Dette vil senere blive behandlet i kapitel 8 og 9. 

 

Figur 16: Gravform fordelt på individ i procent. N = 194. 

Når man kigger på gravtypen, så er det ikke overaskende enkeltgraven, der dominerer i 

materialet.   I 154 tilfælde var der tale om enkeltgrave, mens der kun optrådte tre 

fællesgrave og fjorten dobbeltgrave.  
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Fællesgravene kommer fra Vedbæk (23-27), Zvejnieki (70-73) og Olenij Ostrov (111-113) 

og er altså afstandsmæssigt langt fra hinanden. Der kan sandsynligvis optræde en del 

flere fællesgrave, når der er tale om brandgrave. Det er svært at gennemgå 

skeletmateriale der har været udsat for ild, da det bliver meget fragmenteret og derfor er 

det også sværere at identificere om, der er flere individer i et materiale (Brothwell, D.R., 

1981). Der optræder ikke noget markant mønster i, hvem der blev lagt i fællesgravene: fra 

Vedbæk er det to børn, en voksen mand, en voksen kvinde og en uidentificerbar, mens 

det fra Zvejnieki er tre voksne og et barn, og fra Olenij Ostrov er det to unge mænd og en 

voksen kvinde. 

 

Kun én (90-91) ud af de fjorten dobbeltgrave var en brandgrav ellers var alle andre 

jordfæste, men igen her kan det være at det reelle antal har været højere. Der kan spores 

flere fænomener, når det handler om, hvem der blev nedlagt i dobbeltgravene. For 

eksempel optrådte korrelationen med to børn, tre gange mens der seks gange optrådte 

relationen med et barn og et voksent individ (to gange med mænd og fire gange med 

kvinder). I to tilfælde var mand og kvinde nedlagt sammen.  

  

 
Figur 17: Gravtype fordelt på individ i procent. N = 194. 
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6.3 Orientering af grave 

Gravenes orientering var ikke entydig og dertil skal det siges at, i 42 % af tilfældene var 

orienteringen ukendt.  Dog skal det bemærkes, at 20 % af gravene havde en SV-

NØ/ØNØ-VSV orientering og 16 % af gravene havde en ØV/Ø-V/V-Ø orientering. 

 

 
Figur 18: Orientering af grave fordelt på individ i procent. N = 194. 

 
Figur 19: Orientering af hoved i grav fordelt på individ i procent. N = 194. 

 

I 66 % af tilfældene kunne orienteringen af hovedet ikke bestemmes og, det er kun 

orienteringen V-SV med 11 %, der kan give en idé om, at man har haft fortrukne 

blikretninger. At det er så stor en andel, der er ukendte beror nok på, at i relativt mange af 

gravene var skeletmaterialet dårligt bevaret eller meget fragmenteret.  
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6.4 Kropsstilling 

I datamaterialet forekommer varierende former for, hvordan individet er placeret i graven 

og overraskende nok så kunne stillingen konstateres hos 115 individer ud af 194. Det vil 

sige i 59 % af tilfældene.  

 

Den dominerende stilling er udstrakt rygleje (42 %) med forskellig anbringelse af 

overekstremiteterne, dog oftest anbragt ned langs kroppen. Udstrakt rygleje forekom i 

næsten alle lande og, både i grave med mænd og kvinder, børn og ældre og i enkeltgrave, 

som i dobbeltgrave.  På Zvejnieki var sytten ud af toogtyve lagt i udstrakt rygleje og på 

Olenij Ostrov var det femogtyve ud af seksogtyve. 

 
Figur 20: Kropsstilling fordelt på antal individ: N = 194.  

 

I 17 % af gravene var individet placeret i enten siddende hocker, siddende position, 

liggende hocker eller anden position, såsom udstrakt liggende på maven. Her er 

mønsteret ikke så klart, som ved udstrakt rygleje, da visse positioner forekommer oftere i 

nogle lande end andre.   

 

Til eksempel, i Danmark så forekom siddende hocker og siddende stilling slet ikke, mens 

der kun er et tilfælde af liggende hocker (17), hvilket er en af de yngre grave. Det er i 

Sverige at den største variation forekommer med seksten grave ud af toogfyrre, der har en 

af de ovenstående positioner. 
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Figur 21: Kropsstilling fordelt på individ i procent. N = 194. 
 
 

 

6.5 Køn og alder 

Som tidligere nævnt, så er køns - og aldersfordelingen i datamaterialet er ikke 

repræsentativt for den forhistoriske population, grundet de eventuelle bevaringsmæssige 

og udgravningstekniske faktorer, der spiller ind, samt dertil, da det er et konstrueret og 

sammensat materiale. Dette betyder dog ikke, at der ikke kan laves en sammenligning af 

materialet, som kan give en idé om eventuelle tendenser.   

 

Dog er det vigtigt at huske at det Osteologiske paradoks har stor indflydelse på 

repræsenationen, da de parametre der beskriver den engang levende population ikke kan 

beskrives nærmere. Problemmet eller paradokset er, at vi kigger på de døde for at kunne 

sige noget om de engang levende (Lynnerup, N., Bennike, P., et al., 2008).  
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Figur 22: Alderskategori fordelt på individ. N = 194. 

 

Hvis man kigger på kønsfordelingen sammenlagt, så fordeler det sig således, at børn 

udgør 14 %, mænd 30 %, kvinder 21 %, og kun 35 % kunne ikke relateres til et køn. 

Fordelingen mellem mænd, kvinder og børn er nogenlunde ens med en svag 

overrepræsentation af mænd.    

 

Unge mandlige individer fandtes i langt højere grad end unge kvindelige individer og, selv 

hvis de to uidentificerbare unge individer var kvinder, så er fordelingen meget ulige. Den 

samme forskel ses ikke, når det er voksne individer, da fordelingen er noget mere 

jævnbyrdig, mens den for ældre individer er lige. Der findes halvt så mange småbørn, som 

børn, hvilket nok bunder i, at de er mere tilbøjelige til at forsvinde under en udgravning 

samt bevares mindre godt end knogler fra et voksnet individ (Brothwell, D.R., 1981). 
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Figur 23: Alderskategori fordelt på individ i procent. N =194. 

 

6.6 Okker  

Okker er en naturlig forekommende brun-gul mineralrig jordart (Fe2O3), der befinder sig, 

hvor jernrigt undergrundsvand bryder jordfladen, som for eksempel ved moser og søer. 

Når det bliver brændt, så dehydrerer det og opnår derved sin karakteristiske røde farve 

(Zagorska, I., 2008.).  

 

Okker kunne konstateres i 129 grave, det vil sige i 66 % af gravene, men sandsynligvis 

kan tallet være langt højere, da det virker som en relativt universal tendens, der ikke er 

begrænset tidmæssigt eller geografisk. Det er fundet i grave fra alle landene, undtagen 

Norge, men dette kan bero på, at Norge kun er repræsenteret ved én grav. Okker er at 

finde i datamaterialets ældst dateret grav, grav 122 fra Olenij Ostrov og i den yngste grav, 

grav 185 fra Tågerup.  

 

I 64 af gravene blev der ikke observeret okker, hvilket kan være på grund af at der 

simpelthen aldrig har været noget, at det ikke er blevet bevaret, eller at det ikke er blevet 

registreret under udgravningen. Det virker ikke som om, at tilstedeværelsen af okker er 

kønsspecifikt, da det både optræder i grave med kvinder, mænd og børn.   
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Ifølge Zagorska (2008, p. 118), så kunne hun konstatere at på Zvejnieki, så indeholdt 

grave med børn i ca. 90 % af tilfældene okker. Datamaterialet her er langt mere 

differentieret, både i geografisk og tidmæssig forstand, men den samme tendens kan 

spores her. I 88 % (23 ud af 26 grave) af gravene med børn blev der observeret okker.  

 

 

Figur 24: Tilstede/fravær af okker fordelt på køn i procent. N = 194. 

 

6.7 Gravgaver  

På trods af den store geografiske spredning, så har det været muligt at finde visse 

gennemgående tendenser i datamaterialet. Der er blevet erkendt gravgaver i 65 % af 

gravene. Mængden kan variere fra en enkelt genstand til mange forskellige, fordelt på flere 

variabler.  
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Figur 25: Tilstede/fravær af gravgaver uspecificeret i procent. N = 194. 

 

Det ser ud til, at det ikke er kønsrelateret, hvorvidt der er medgivet gravgaver. Der kan 

måske være en tendens til, at børn generelt har været gravlagt med gravgods, for her er 

det kun seks individer ud af enogtyve, hvor gravgaver ikke er konstateret. 

 

 

Figur 26: Tilstede/fravær af gravgaver fordelt på køn. N = 194. 

 

I 35 % af gravene blev der ikke observeret gravgaver, men den andel kan sandsynligvis 

formindskes noget, da flere grave ikke er blevet udgravet og registreret på ønskværdig vis. 
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Dertil så skal der også tages forbehold for bevaringsforholdende, hvor det kan varierer 

meget for, hvad der bliver bevaret. I nogle områder af Rusland, Finland og Norge bliver 

der ikke bevaret organisk materiale, så eventuelle gravgaver af eksempelvis træ, kan have 

været nedlagt i nogle af de nuværende ellers fundtomme grave, men kan nu ikke 

observeres.  

 

6.8 Hunde 

Hunde er blevet konstateret i seks grave, hvoraf én er en dobbeltgrav. De er kun blevet 

observeret i grave fra Danmark (grav 21 fra Vedbæk) og Sverige (grav 167,169/170, 177 

og 180 fra Skateholm II) og, så i et enkelt tilfælde fra Rusland (grav 139 fra Popovo). I 

Popovo var skeletterne af to hunde nedlagt øverst i en grube, som lå i forbindelse med 

graven. Gruben indeholdt udover hundene, en hel del dyreknogler, både kremeret og ikke 

ildspåvirkede, men der var ingen spor af ild i selve gruben. På Skateholm II fandt man 

både selvstændige hundegrave og hunde, som var blevet nedlagt i graven hos den 

gravlagte. I dobbeltgraven 169/170 kunne man afgøre at hunden havde fået brækket 

halsen. På den yngre gravplads Skateholm I er der fundet ni hunde og der er her også 

både hundebegravelser og hunde nedlagt i grave. På Vedbæk blev hunden ligesom på 

Popovo fundet uden for graven, i en grube, som formodentlig er relation til graven 

(Larsson, L., 1989a, 1990a).  

Det kan dermed konstateres, at hundegrave eller hunde nedlagt i relation til grave, ikke er 

en universel tendens, der kan spores i materialet. Der kan derimod argumenteres for, at 

der her er tale om et Sydskandinavisk og noget yngre fænomen. Graven fra Popovo er 

ikke blevet C14-dateret, så der kan desværre ikke siges noget om denne grav også er af 

yngre dato.  

 

6.9 C14-dateringer  

Der optræder 113 prøver i alt, som er blevet kalibreret (figur 27). Visse grave er 

repræsenteret ved flere prøver, det gælder eksempelvis for Hammelev, hvor der er blevet 

lavet tre dateringer.  Ikke alle lokaliteter er blevet C14-dateret, hvilket gælder for ti af 

lokaliteterne, nemlig: Haavistonharju og Tuovila fra Finland, Wieliszew fra Polen, Ažep-
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Navolok, Černaja Guba I, Černaja Guba, Orov-Navolok I og Sjamozerskij II fra Rusland, 

Stora Bjärs og Stångenäs fra Sverige. På gravpladsen Popovo mangler grav 139 at blive 

C14-dateret. 

Materialets dateringer samler sig, efter kalibrering i intervallet 7000 calBC til 5000 calBC 

med enkelte prøver der er ligger mellem 9000 calBC og 8000 calBC (se figur 27). De 

grave der er ældst er (efter ældste datering): grav 122 fra Olenij Ostrov, grav 135 fra 

Popovo, grav 133 fra Popovo, grav 10 fra Hammelev, grav 192 fra Österöd samt grav 90, 

93 og 91 fra Mszano. De befinder sig alle indenfor tidsrummet 10.000 til 8000 calBC.  
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Figur 27: Plot over samtlige C14-dateringer uden outliers. Ældste øverst. Grundet plottet størrelse, så har det desværre 

været nødvendigt at dele illustrationen over to sider. 

 

En selvstændig analyse af gravpladsen Tågerup (figur 28) i Sverige viser at gravene 

spreder sig over en længere tidsperiode, hvilket også harmonerer med Karsten, P. og 

Knarrström’s (2003) fortolkning. Alle C14-dateringer fra Tågerup er blevet lavet på kul fra 
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gravene, hvilket godt kan give en usikkerhed. Eksempelvis afviger prøve Ua-25470 af grav 

185 så meget at den sandsynligvis ikke relaterer til graven.  

 

Figur 28: Plot over kalibrede C14-datringer fra Tågerup. N = 6. Bemærk prøve Ua-25470, som er meget yngre end de 

andre. 

Gravpladsen Olenij Ostrov (figur 29) er også blevet selvstændigt analyseret, for at se om 

de grupperer sig inden for det samme tidsinterval. Som man kan se, så placerer en gruppe 

sig omkring ca. 6300 calBC og en anden gruppe sig omkring ca. 5800 calBC. Dertil er der 

nogle ældre dateringer med grav 122, som den ældste omkring 9500 calBC samt nogle 

yngre dateringer fra fællesgraven 113 (111-113) i intervallet 5000 calBC til 4600 calBC. 
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Figur 29: Plot over C14-datinger fra Olenij Ostrov. N =21. Bemærk prøve GIN-4836 fra grav 122, som er tidlig, men på 

grund af stor usikkerhed, så er den ekskluderet som outlier. 

 

En selvstændig analyse blev også udført for gravpladsen Zvejnieki (figur 30). Det man kan 

se er, at dateringerne nærmest grupperer sig i en art trappestige-form. En jævnførelse 

med korrespondensanalyserne gave umiddelbart ikke noget resultat, men dette kan også 

bero på, at analysen er for overordnet. En mere detaljeret korrespondensanalyse 
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konstrueret så den matchede Zvejnieki ville måske vise nogle tidsrelaterede tendenser, 

som ikke blev fanget i den nuværende. 

 

Figur 30: Plot over C14-dateringer fra Zvejnieki. N =17. Bemærk, hvordan de er opdelt i klynger. 

 

6.9.1 Kritik af kalibrering af C14-datringer 

Samtlige C14-dateringer anvendt i studiet er blevet kritisk gennemgået og evalueret efter 

Pettitt, P.B., et al. (2003) og er efter første plot blevet eftertjekket for outliers.  Ifølge Pettitt, 

P.B., et al., så er dateringer der ligger på 27 point og derover applikable for analyse uden 

videre spørgsmål, mens dateringer der scorer 10-26 point kan anvendes, men med stærk 

omtanke (2003, p.1690).   

 

De prøver, hvor der var usikkerhed om, hvad prøvematerialet var, er ikke blevet evalueret. 

Det drejer sig om seks prøver. De resterende prøver svinger mellem 14-25 points. 
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Generelt rangerer prøver, som er dateret med AMS metoden højt på listen, medens 

trækulsprøver, der også er dateret med den radiometriske metode scorer lavt.  

 

I de tilfælde, hvor prøver har manglet information om, hvad form for materiale, der er 

blevet dateret eller, hvor usikkerheden har været på 200 eller derover, så er de respektive 

prøver blevet ekskluderet. Dette er gjort, da det ellers ville forstyrre det generelle billede af 

dateringernes kronologiske fordeling. Så med afsæt i første plot (se bilag 1), udført i 

OxCal, samt evalueringen efter Pettitt, P.B., et al., så blev outliers ekskluderet og et nyt 

plot udført (figur 27).  

 

C14-dateringerne er blevet analyseret indenfor forskellige årtier, og flere prøver er af 

ældre dato, hvilket kan være problematisk, men ifølge Bronk Ramsey er det nødvendigvis 

ikke et problem, så længe man tager højde for det: 

 

 “… with few exceptions, the measurements made decades ago are still valid within their 

quoted error limits. The problems in radiocarbon dating most often arise either in the 

pretreatment stage of the process or in the interpretation of the radiocarbon 

measurement.”(2008, p.11).   

 

Samlet set, så kan dateringerne, som er blevet evalueret og gennemgået for outliers 

anvendes, men under den forudsætning, at der forekommer visse væsentlige kildekritiske 

problemer, som skal huskes og inkluderes under fortolkningsprocessen.   

For at se en samlet liste over ukalibrerede C14-dateringer med usikkerhed, 

dateringsmateriale samt rating, se bilag 2 og for en illustrativ fremstilling af samtlige 

kalibrede C14-dateringer inkluderet er outliers se bilag 1.  

7 Grave i Østersøområdet 
 

Som nævnt i indledningen, så fastslog Liv Nilsson Stutz (2010b) at der i Østersøområdet i 

sen mesolitikum har været en fælles forståelse af, hvad en ordentlig begravelse var. På 

baggrund af resultaterne fra korrespondensanalyserne, de unibinære analyser, samt 
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iagtagelser gjort i løbet af arbejdsprocessen kan det konstateres, at der i 

overenstemmelse med Liv Nilsson Stutz’ slutning vedrørende de sen mesolitiske grave, 

tillige har været en homogen opfattelse af ”den ordentlige begravelse” i tidlig mesolitikum.  

 

 Der er oftest tale om jordfæstede enkeltgrave. 

 I de fleste tilfælde lå den afdøde i udstrakt rygleje. 

 Okker og gravgods kunne konstateres i langt de fleste grave. 

 

Dog kunne der også konstateres fænomener, som ikke var almene og, som derfor tydede 

på at der også optrådte elementer af hetrogene opfattelser. Nedenfor er nogle af 

fænomenerne oplistet. Der blev ikke konstateret brandgrave i Rusland, Finland, Letland og 

Litauen. I Norge og Tyskland blev der heller ikke fundet nogen, men det kan bunde i 

repræsentativitets problemet. Brandgraven er muligvis en Sydskandinavisk og eventuelt 

Polsk tradition.  

Desuden blev hunde kun erkendt i nogle få grave i Danmark og Sverige, samt i et enkelt 

tilfælde i Rusland. Der er sandsynligvis tale om en Sydskandinavisk og noget yngre 

tradition, men før der kan konkluderes mere på det må det undersøges i dybden.  

 

 Hunde blev kun konstateret i nogle enkelte grave og muligvis er der tale om et 

Sydskandinavisk og noget yngre fænomen. 

 Brandgrave optræder kun i Danmark, Sverige og Polen, der er dog forskel på, hvordan 

selve kremeringen har foregået i Polen i sammenligning med Sydskandinavien. 

 Nogle kropsstillinger, som hocker og siddende position blev ikke konstateret i de Danske 

grave, men fandtes i de resterende lande (ikke Finland, men her spiller bevaringen ind på 

repræsentativiteten).   

 

Nogle variabler, som position af liget, orientering af grav, gravform etc. varierede også, 

dog ikke i så høj grad at det var muligt at knytte det til køn, alder, tid eller geografisk 

placering. Dog kan det konkluderes, at hocker position samt siddende position ikke er 

blevet erkendt i de Danske grave.  
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Dertil, så kunne der udskilles to fænomener inden for de Russiske grave, som muligvis er 

kønsrelaterede og kanske også har baggrund i tidsmæssige faktorer. Det er desværre ikke 

så entydigt, så nærmere undersøgelser i fremtiden må bekræfte eller afkræfte påstanden. 

Hvad betyder det, for vores forståelse af tidlig mesolitikum i Østersøområdet, at der både 

optræder homogene samt hetrogene elementer i dødebehandlingen?   

Ifølge Liv Nilsson Stutz, så kan afvigende begravelsesformer, som brandgrave, anderledes 

placering af liget samt sekundære begravelser være tegn på konflikt, uro og forandring i 

samfundet (2010a). Den forklaring virker plausibel nok, dog bliver det svært at forklare 

brandgrave ud fra en konfliktsmæssig påstand, da der muligvis kan være tale om flere 

samtidige traditioner i for eksempel Polen, hvor brandgrave udgør en jævn andel. Dertil 

kan afvigende begravelsesformer være udtryk for forskellige ting. Alt fra forandring i 

samfundet, forandring af religion, mobilitet i form af emigration eller noget så subjektivt, 

som følelser. 

Jordfæstegraven sat over for brandgraven udgør den mest tydlige fysiske og 

perceptionelle forskel i dødebehandlingen. Brandgrave er underrepræsenteret i materialet, 

af grunde, som er blevet diskuteret tidligere, men formodentlig har andelen været større. 

Så spørgsmålet er, om man kan betegne brandgraven, som en afvigende 

begravelsesform, når det er så svært at identificere brandgrave. Med Hammelevgraven 

blev brandgravstraditionen i Danmark noget ældre, samtidig med at den almene 

forudsigelse af eventuelle placeringer af Maglemosegrave blev sat på en prøve. Det kunne 

være at, hvis metodikken og undersøgelsesformen blev mere dynamisk og parat til at 

favne nyt terræn at man fandt flere brandgrave.   

 

En statisk opfattelse af grave må forlades, hvis den teoretiske tilgang er baseret på 

praksisteori og agency teori, hvor de rituelle praksiser og handlinger forstås, som 

embodied i menneskekroppen og selve mennesket. Graven eller de fysiske rester vi finder 

er resultatet af rituelle praksiser og handlinger, som er påvirket af det samtidige samfund 

og individet. Derfor kan afvigende eller hetrogene elementer i gravene både ses, som et 

resultat af lokalsamfundets påvirkning eller et resultat af individets påvirkning eller muligivs 

begge dele.  
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For eksempel, brandgravene med elementer af jordfæstelse fra gravpladsen Mszano (90-

93) kan man diskutere om det er et lokalsamfunds udøvelse af den ordentlige begravelse 

eller der her er tale om transitionen mellem to traditioner, hvorefter man vælger at 

inkludere elementer af begge.  I modsætning hertil står grav 136 fra Popovo, hvor den 

afdøde blev placeret i udstrakt maveleje, som den eneste på gravpladsen (dog kunne 

positionen ikke bestemmes i to andre grave). Det kan være, som Liv Nilsson Stutz foreslår 

et tegn på konflikt, men det kan også være resultatet af en subjektiv handling beregnet for 

netop dét individ. 

 

At der optræder homogene og hetrogene elementer i grave spredt ud over så stort et 

geografisk område, indikerer at der har været en spredning af sociale og kulturelle normer, 

praksis og ageren i tidlig mesolitikum. Det er i Sverige den største variation af 

kropspositioner forefindes, samtidig så befinder de fleste Svenske, samt Lettiske og 

Litauiske grave sig inden for ”standart begravelsen”, (dvs. en jordfæstet enkeltgrav). Det 

kan tyde på, at Sverige har fungeret, som et knudepunkt i tidlig mesolitikum, hvor mobilitet, 

som ikke blot har været i form af udveksling af materiel kultur (se Zvelebil, M., 2006), men 

også har været udveksling af kosmologi og ontologi har fundet sted.  

Så for at opsummere, det ser ud til at der har været en interregional opfattelse af, samt 

handlingsforløb for, hvordan en ordentlig begravelse fandt sted i Østersøområdet i tidlig 

mesolitikum.  Der har dog også optrådt regionale eller muligvis lokale opfattelser, som 

involverede andre elementer. I forlængelse heraf er det relevant at bemærke at okker har 

været en del af den rituelle praksis allerede i tidlig mesolitikum og kontinuerligt har været 

anvendt frem i tid og rum. Dertil skal det nævnes, at nogle af de rituelle handlinger, som er 

tolket som sen mesolitiske af Liv Nilsson Stutz allerede har været en integreret praksis i 

tidlig og mellem mesolitikum.  

8 Sammenfatning  
Tesen for dette studie var at undersøge, hvorvidt der kunne spores en homogen eller 

heterogen forståelse i Østersøområdet af, hvad der har været en ”ordentlig” begravelse i 

tidlig mesolitikum. Studiet har vist at, der til en vis grad har været en homogent 

handlingsforløb i forbindelse med død, men der kunne også spores mønstre, der viste hen 

mod tydlige hetrogene eller isolerede tendenser. 
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I forlængelse heraf foreslås det på baggrund af studiet, at der i Rusland har været flere 

samtidige traditioner og/eller kønsreleterede attributer i relation til begravelser under tidlig 

mesolitikum. Dog må yderligere analyser, indsamling af empiri samt en grundigere 

forståelse for den Russiske materielle kultur og forhistorie opnås før der kan disputeres 

yderligere. 

På trods af inddragelsen af nye lokaliteter samt anvendelsen af multivariable og unibinære 

analyser, så er der lang vej endnu for et nuanceret fundbillede af dødebehandlingen i 

Tidlig Mesolitikum i Østersåområdet. En konsekvent indsats for C14-datering af grave fra 

Østeuropa og af tidligere udgravet grave, samt tilkomst af grave fra især Preboreal og 

Boreal tid vil nuancere og stabilisere fundbilledet betydeligt.   

I forlængelse heraf vil et øget fokus på regionale og multiregionale studier af grave i 

relation til materiel kultur og socioøkonomiske, miljømæssige og mobilitetsreleterede 

problemstillinger måske kunne give væsentlig bagrundsviden om dødebehandlingen i tidlig 

mesolitikum. 

9 Afsluttende bemærkninger 

9.1 Fremtidigt arbejde 

Opgaven har vist at det er muligt at lave et multiregionalt studie med et differentieret 

datamateriale i tid og sted. Det er dog kun overfladen der her er blevet undersøgt og der 

findes mange andre aspekter og fokusområder, som man med fordel kunne undersøge. 

På baggrund af resultaterne fra dette studie ville det være spændende at undersøge det 

Russiske materiale mere i detaljer. Hvis der er tale om to samtidige traditioner og/eller 

kønsreleterede atributter er det meget interessant for forståelsen af tidlig mesolitikum i 

Rusland.     

Det ville også være rigtig relevant at undersøge manglen på brandgrave i Østeuropa 

nærmere, da det ser ud til at de kun optræder i Polen, medens der i Rusland, Letland og 

Litauen kun optrådte jordfæstegrave. 

Et område, som ikke er blevet berørt i studiet er de løse skeletdele, som ofte bliver fundet 

på Mesolitiske bopladser, som for eksempel på Ageröd (Larsson, L., Meiklejohn, C. and 

Newell, R.R.;1981) og Argus (Fischer, A., Møhl, U., et al., 1987). Det ville her være af stor 

betydning, hvis der blevet lavet en samlet oversigt, da det kunne være at der her er tale 
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om en begravelsesform, som vi blot ikke anerkender. Det samme gælder også for de 

tomme grave eller de såkaldte exhumanations, som måske er tomme af 

bevaringsmæssige grunde eller der er tale om cenotafer.  

Det ville også være relevant at undersøge nærmere om der fandtes flere 

hovedbeklædninger i resten af Østersøområdet, som der blev konstateret i nogle grave på 

gravpladserne Olenij Ostrov i Rusland, Zvejnieki i Letland og Duonkalnis i Litauen 

(Antanaitis -Jacobs, I., 1999 ; Česnys, G., and Butrimas, A., 2009). 

Undervandsarkæologien har øget tilkomsten af Maglemose bopladser i Danmark i løbet af 

de sidste år. Det virker derfor ikke urealistisk at antallet af grave og gravpladser i den 

sammenhæng også vil stige. Det er tilfældet i Norge, hvor nye lokaliteter, som til eksempel 

Hummervikholmen (Sellevold, B.J., and Skar, B., 1999) er blevet fundet. I nordøst 

Tyskland kan antallet af lokaliteter også stige, da flere bopladser fra mellem til sen 

mesolitikum nu ligger under havets overflade (Street, M., Baales, M. et al., 2001). 

Fremkomsten af brandgraven fra Hammelev, der blev fundet under et Jernalderhus, viser 

også at man måske skal revurdere metodikken, surveystrategier og tage nye terrænformer 

i betragtning, når man søger efter mesolitiske grave (Eriksen, B.V., 2006).  

Med fremkomsten af Kanaljorden (Molin, F., 2009, mf.) og andre lokaliteter er endnu et 

interessant aspekt af tidlig mesolitikum blevet sat på dagsordenen, nemlig kult og ritual. 

Det kunne være relevant at kigge på Stora Forvär (Clark, G.A., 1976;Lindqvist, C. and 

Possnert, G., 1999, mf.) i denne sammenhæng. Der mangler en discussion af ritualer og 

kult for tidlig mesolitikum, som det er gjort af Liv Stutz Nilsson (2003c) for sen mesolitikum. 
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Bilag 1: Plot over samtlige kalibrede C14-dateringer med outliers. 

Bilag 2: Liste over samtlige ukalibrede dateringer med usikkerhed og rating. 

Outliers er blevet markeret med rødt. 

Bilag 3: Korrespondensanalyse af gravene fra Rusland med variabler.  

Bilag 4: Korrespondensanalyse over grave fra Finland og Rusland. 
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variabler. 
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Tyskland med variabler og conveks. 
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Sverige med variabler. 
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Bilag 1: Plot over samtlige kalibrede C14-dateringer med outliers.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Site Lab.No: Dating Uncertainty   Material Evaluation 
(according 
to Petitt et 
al. 2003*) 

Bergmansdal (1-3) K-4272 6860 95 Human bone – 
no reference to 
grave 

19 

Brovst (5-9) K-1862 6160 
 

110 Charcoal, from 
cultural layer  

- 

Brovst (5-9) K-1660 6420 130 Charcoal, from 
cultural layer 

- 

Brovst (5-9)  K-1858 6450 120 Charcoal, from 
cultural layer 

- 

Brovst (5-9) K-1860 6560 120 Charcoal, from 
cultural layer  

- 

Brovst (5-9) K-1614 6590 130 Charcoal, from 
cultural layer 

- 

Brovst lag (5-9) K-1661 6680 150 Charcoal, from 
cultural layer 

- 

Hammelev (10) AAR-8198 9015 60 Charcoal, from 
grave 

23 

Hammelev (10) AAR- 8199 9030 55 Charcoal, from 
grave 

23 

Hammelev (10 ) AAR-8200 8875 65 Charcoal, from 
grave 

23 

Holmegård V  (11) AAR-8558 8465 35 Human bone 25 

Holmegård V (12) AAR-
8560/M57435 

8315 45 Human bone 25 

Holmegård V (13) AAR-8561 8500 65 Human bone 25 

Korsør Nor (14) AAR-10246 6263 36 Human bone 25 

Køge Sønakke 
(15) 

K-5099 8250 85 Human bone  19 

Vedbæk 
Gøngehusvej 7 
(17-22) 

K-5105 6850 105 Charcoal, from 
cultural layer –
not grave 

14 

Vedbæk 
Gøngehusvej 7 
(23-27) 

K-6857 6530 60 Charcoal, from 
grave (multiple 
grave) 

18 

Vedbæk boldbane 
(29) 

K-1303 6510 110 Charcoal, from 
grave 

18 

Joensuu 
Rahakangas 1 
(31) 

Hela-2379 7726 58 Charcoal, from 
grave 

18 

Jönsas(32-46) Hel-1077 7420 170 Charcoal?, 
from cultural 
layer-nat grave 

- 

Jönsas(32-46) Hel-1810 7590 150 Charcoal?, 
from cultural 
layer-nat grave 

- 

Jönsas(32-46) Hel-1809 7640 160 Charcoal?, 
from cultural 
layer-not grave 

- 

Jönsas(32-46) Hel-1811 7870 120 Charcoal?, 
from cultural 
layer-nat grave 

- 

Berlin-
Schmöckwitz 1 

OxA-615 6900 100 Human bone 25 



 

(48) 

Berlin-
Schmöckwitz 2 
(49) 

OxA-725 8200 100 Human bone 25 

Kolberg (52) OxA-2920 5880 80 Human bone 25 

Rothenklempenow 
(53) 

Bln-3872 
 

7370 50 Charcoal, from 
cultural layer – 
not grave 

16 

Rothenklempenow 
(53) 

Bln-3878 7390 60 Charcoal, from 
cultural layer – 
not grave 

16 

Rothenklempenow 
(53) 

Bln-3873 7490 100 Charcoal, from 
cultural layer – 
not grave 

16 

Rothenklempenow 
(53) 

Bln-3874 7640 80 Charcoal, from 
cultural layer – 
not grave 

16 

Steinhagen (54) OxA-2921 6550 90 Human bone 25 

Zvejnieki (55) Ua-3638 6900 65 Human bone 23 

Zvejnieki (56) Ua-3635 6775 55 Human bone 23 

Zvejnieki (57) Ua-3636 6825 60 Human bone 23 

Zvejnieki (58) Ua-4688 6900 75 Human bone 23 

Zvejnieki (59) Ua-3637 6460 60 Human bone 23 

Zvejnieki (61) Ua-19803 6415 100 Human bone 23 

Zvejnieki (62) Ua-19883 6145 80 Human bone 23 

Zvejnieki (63) OxA-5967 6395 75 Human bone 23 

Zvejnieki (65) Ua-3644 7730 70 Human bone 23 

Zvejnieki (66) OxA-5969 8150 80 Human bone 23 

Zvejnieki (67) Ua-19808 6410 95 Human bone 23 

Zvejnieki (68) OxA-5987 6195 60 Human bone 23 

Zvejnieki (69) Ua-3634 8240 70 Human bone 23 

Zvejnieki (70-73) LuS-6834 6160 50 Human bone 
(multiple grave  
no info from 
what 
individual)

 

22 

Zvejnieki (74) LuS-8220 7525 60 Human bone? - 

Zvejnieki (75) Ua-36994 7635 65 Human bone? - 

Zvejnieki (76) Ua-36995 7620 65 Human bone? - 

Duonkalnis  (78) CAMS-85221 7405 45 Human bone 21 

Duonkalnis  (79) CAMS-85220 5785 40 Human bone 21 

Duonkalnis (80) OXA-5924 6995 65 Human bone 21 

Spiginas (85) 
OUTLIER 

GIN-5569 5020 200 Human bone,  
doubted test 

14 

Spiginas (86) OxA-5925 7780 65 Human bone 23 

Spiginas (87) GIN-5571 7470 60 Human bone 23 

Viste (88) T-3351 7420 150 Human bone 23 

Janisławice (89) Gd-2432 6580 80 Human bone 23 

Mszano (90) Gd-6432  8890 180 Human 
bone/charcoal, 
from grave 

20 

Mszano (91) Gd-6436 8680 130 Human 
bone/charcoal, 
from grave 

20 

Mszano (93) Lod-491 8840 170 Human 
bone/charcoal, 
from grave 

20 

Olenij Ostrov (106)  GIN-4459 6830 100 Human bone 22 

Olenij Ostrov (108) GIN-4456 6950 90 Human bone 22 



 

 Olenij Ostrov 
(109) 

GIN-4458 6790 80 Human bone 22 

Olenij Ostrov (110) 
OUTLIER 

GIN-4457 6870 200 Human bone 20 

Olenij Ostrov (113) OxA-1666 6100 90 Human bone 22 

Olenij Ostrov (113) OxA-1664 5700 80 Human bone 22 

Olenij Ostrov (114) 
OUTLIER 

GIN-4450 7470 240 Human bone 20 

Olenij Ostrov (115) GIN-4449 7130 140 Human bone 22 

Olenij Ostrov (116) GIN-4841 6960 100 Human bone 22 

Olenij Ostrov (117) OxA-1669 7560 90 Human bone 22 

Olenij Ostrov (117) OxA-1668 7560 90 Human bone 22 

Olenij Ostrov (117)  OxA-1667 7330 90 Human bone 22 

Olenij Ostrov 
(119,120) 

GIN-4839 7210 50 Human bone 22 

Olenij Ostrov (120) OxA-2125 7510 90 Human bone 22 

Olenij Ostrov (121) 
OUTLIER 

OxA-1972 
 

9020 450 Human bone 14 

Olenij Ostrov (121) OxA-1224 7280 80 Human bone 22 

Olenij Ostrov (122) GIN-4836 9910 80 Human bone 22 

Olenij Ostrov (123, 
124) 

GIN-4838 7070 100 Human bone 22 

Olenij Ostrov (124) OxA-1973  7750   110 Human bone 22 

Olenij Ostrov (125) GIN-4840 7080 80 Human bone 22 

Olenij Ostrov (127) GIN-4451 7220 110 Human bone 22 

Olenij Ostrov  
(128) 

GIN-4453 6980 200 Human bone 22 

Olenij Ostrov (129, 
130) 

GIN-4452 7140 140 Human bone 
(double grave, 
no info from 
what 
individual) 

20 

Olenij Ostrov (131) GIN-4454 7130 170 Human bone 22 

Popovo (133) GIN-4447 9430 150 Human bone 22 

Popovo (134) 
OUTLIER 

GIN-4446 5400 300 Human bone 22 

Popovo (135) GIN-4442 9520 130 Human bone 22 

Popovo (138) GIN-3887 7510 150 Human bone 22 

Bäckaskog/Barum 
(153) 

Ua-10667 7895   75 Human bone 22 

Kams  (155) Lu-1983 8050 75 Human bone 22 

Segebro(157-159) 
OUTLIER 

St-812 6310 280 Charcoal, from 
cultural layer – 
not grave 

14 

Segebro(157-159) Lu-758 6970 90 Charcoal, from 
cultural layer – 
not grave 

16 

Segebro(157-159) Lu-855-1 7030 80 Animal bone 
from cultural 
layer-not grave 

16 

Segebro(157-159) Lu-854 7080 80 Bone from 
cultural layer –
not grave 

16 

Segebro(157-159) St-1195 7125 90 Charcoal, from 
cultural layer – 
not grave 

16 

Segebro(157-159) Lu-1501 7140 75 Charcoal, from 
cultural layer – 
not grave 

16 



 

Segebro(157-159) Lu-855-2 7140 80 Animal bone 
from cultural 
layer-not grave 

16 

Segebro(157-159) Lu-759 7320 130 Charcoal, from 
cultural layer – 
not grave 

16 

Segebro(157-159) Lu-626 7390 80 Charcoal, from 
cultural layer – 
not grave 

16 

Skateholm  (160-
181) 

Lu-1956 5470 105 Charcoal, from 
cultural layer –
not grave 

16 

Skateholm  (160-
181) 

Lu-2478 6300 100 Charcoal, from 
cultural layer –
not grave 

16 

Skateholm  (160-
181) 

Lu-1957 6050 100 Charcoal, from 
cultural layer –
not grave 

16 

Skateholm  (160-
181) 

Lu-2115 6380 70 Charcoal, from 
cultural layer –
not grave 

16 

Skateholm  (160-
181) 

Lu-2113 6590 70 Charcoal, from 
cultural layer –
not grave 

16 

Skateholm  (160-
181) 

Lu-2114 6910 70 Charcoal, from 
cultural layer –
not grave 

16 

Tågerup (185) Ua-9946   7495 75 Charcoal, from 
grave 

18 

Tågerup (185) Ua-25470 3750 75 Charcoal, from 
grave 

18 

Tågerup (188) Ua-25218 5820 100 Charcoal, from 
grave 

18 

Tågerup (188) Ua-25471 5845 80 Charcoal, from 
grave 

18 

Tågerup (188) Ua-25472 6955 80 Charcoal, from 
grave 

18 

Tågerup (189) Ua-9945 7245 60 Charcoal, from 
grave 

18 

Österöd (192) LuS-7268 9025 65 Teeth 21 

Uleberg (193) St-2440 6890 100 Human bone 25 

Uleberg (194) Ua-7838 6630 75 Human bone 25 

 

Bilag 2: Liste over samtlige ukalibrede dateringer med usikkerhed og rating. 
Outliers er blevet markeret med rødt. 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Bilag 3: Korrespondensanalyse af gravene fra Rusland med variabler.  
Tegnforklaring: Mørkeblå firkant = Ažep-Navolok, turkis trekant =  Černaja 
Guba I, Lilla cirkel =  Černaja Guba, Rødt kryds = Olenij Ostrov, Turkis/grøn 
oval = Orov-Navolok I, lysegrøn firkant = Popovo, pink firkant = Sjamozerskij II.  
 
Variabler frataget: cremation, other grave form, infant, young adult, adult, 
senile M, senile F, orienteering: N-S/S-N, head E-EN, sitting position, sitting 
hocker, supine hocker, other position, dog ,flint chopping block, burnt flint, flint 
core, antler, red-roe-boar-elk-dog and other animal teeth, roe-red-boar and 
beaver bones, amber, multiple grave and grave 111-113. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Bilag 4: Korrespondensanalyse over grave fra Finland og Rusland. 
Tegnforklaring: Mørkeblå firkant = Finland og grøn/turkis oval = Rusland. 
Bemærk spredningen af det Rusiske materiale med en grupering 
releateret til det Finske materiale. 
 
Variabler frataget: Cremation, other grave form, adult, senile M, amber, roe-
red-beaver and boar bones, dog-auroch-red-roe-boar and other animal teeth, 
antler, antler processed, flint core, burnt flint, flint chopping block, dog, sitting 
position, sitting hocker, supine hocker, other position, head E-EN, senile F, 
young adult and infant. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
Bilag 5: Korrespondensanalyse af grave fra Danmark, Sverige og Norge med 
variabler. Tegnforklaring: Rødt kryds = Danmark, grøn firkant = Sverige og 
mørkerød firkant = Norge.  Bemærk der findes ikke bæver eller 
bjørnetænder! 
 
Variabler frataget: amber, beaver-red-roe-bird and boar bones, animal bones 
processed, beaver –bear-roe-dog and auroch teeth, multiple grave, other grave 
form, young adult, young adult F, adult, head: NW, other position, flint knife, flint 
chopping block, burnt flint, other flint tools, quartz flake/piece, slate processed, 
slate chopping block, slate blade, slate flake, whetstone, stones, bone harpoon, 
multiple grave and graves 23-27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Bilag 6: Korrespondensanalyse af grave fra Letland, Lithaun, Polen og 
Tyskland med variabler og conveks. Tegnforklaring: Pink firkant = Letland, 
turkis trekant = Lithaun, lilla cirkel = Polen og grønt kryds = Tyskland. Bemærk 
der findes ingen skiffer eller kvarts i materialet! 
 
Variabler frataget: amber, bird- red-roe- beaver and boar bones, animal bones 
processed, stones, antlers, slate blade, slate chopping block, slate flake/piece, 
slate processed, quartz flake/piece, quartz other tools, whetstone, antlers 
processed, bone harpoon, bone arrowhead, auroch teeth, fish bones, axe, flint 
knife, burnt flint, flint flake, flint core, supine hocker, sitting position, other 
position, young adult, infant, senile F, senile M, adult,  other flint tools, other 
grave form, multiple grave, head: E-EN;S-SE;W-SW; NW, orientation:  SW-NE; 
EW/E-W and graves 48-51 and 70-73.  
 



 

 
 

Bilag 7: Korrespondensanalyse af grave fra Danmark, Letland, Lithaun og 
Sverige med variabler. Tegnforklaring: Rødt kryds = Danmark, pink firkant = 
Letland, turkis trekant = Lithaun og grøn firkant = Sverige. 
 
Variabler frataget: Other grave form, young adult, head: NW, other position, 
flint knife, flint chopping block, burnt flint, other flint tools, quartz flake, slate 
processed, slate blade, slate flake/piece, slate chopping block, whetstone, 
antler processed, bone harpoon, auroch teeth, beaver teeth, bear teeth, red-
beaver-bird and boar bones, animal bones processed, amber, young adult F, 
Multiple grave and graves 23-27 and 70-73. 

 


