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Mesolitisk barndom
Att vara liten på Skateholm
Fred ri k Fahlande r

Ibland kan det räcka med att gå 50-60 år tillbaka i tiden för att världen skall
te sig både främmande och svårbegriplig. Vad kan då inte tusentals år innebära? I arkeologin tenderar våra föreställningar kring det förflutna i stigande
grad kretsa kring olika former av ’annorlundaskap’ i takt med att tidsdjupet
ökar. Det är i högsta grad påtagligt för mesolitikum. Ofta präglas bilden av de
tidiga jägar-samlarna av naturromantik och civilisationskritik som framhäver
den lycklige vilden som lever i samklang med naturen. Exotiseringen av den
mesolitiska människan beror nog inte enbart på tidsperiodens avlägsenhet
utan även på att vår faktiska kunskap om den är ganska klen. Christopher
Tilley (1996:59f ) har exempelvis påpekat att det egentligen inte finns någonting i det arkeologiska materialet som antyder att det fanns vare sig sociala
skillnader mellan könen eller någon hierarkisk struktur i Skandinavien under
denna tidsperiod. Våra uppfattningar kring det social samspelet är alltså inte
arkeologisk underbyggda utan härrör från olika analogier med nutida jägarsamlargrupper eller helt sonika förutfattade meningar. Det är värt att upprepa:
Våra föreställningar om social struktur och genus/könsrelationer under denna period
bygger på antaganden och inte på något konkret arkeologiskt material.
Dessa förutsättningar är viktiga att hålla i minnet när vi ger oss på att diskutera ’barn’ under mesolitikum. Om vi inte ens kan utläsa ur det arkeologiska
materialet hur de vuxna förhöll sig till varandra, vad betyder det för begrepp
som ’barn’ och ’barndom’? I Nordeuropeisk mesolitikum brukar man ofta
framhäva vad man tolkar som tecken på ömhet och omtänksamhet om de små
(Zarina 2006:135). Ett exempel är fallet med grav 41 i skånska Skateholm
där en äldre man (55+) är begravd tillsammans med ett barn om cirka fyra
år. De bägge kropparna är placerade liggande på sidan med ansiktena mot
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varandra där den äldre mannen vänstra arm är placerad över barnet som i
en omfamning (Larsson 1984:22, Nilsson Stutz 2003: catalogue). Ett annat
exempel är grav 8 från danska Vedbæk som innehöll kroppen av en kvinna
i artonårsåldern som vid vars sida fanns ett sex månader gammalt spädbarn
placerad på en svanvinge (Albrethsen & Petersen 1976:15). Dessa exempel är
onekligen tankeväckande och emotionellt rörande, men som enstaka fall bör
de kanske inte övertolkas, det finns andra indikationer på att de små snarare
sågs som annorlunda och kanske till och med som farliga väsen.
Vid sidan om ett fåtal lämningar i form av fossiliserade fotspår eller tuggad
kåda med tandavtryck av unga individer, är vi under mesolitikum hänvisade
till gravar för att kunna relatera fysiska kroppar till aktiviteter och materialiteter. Gravar är dock i allra högsta grad ett komplext material som ingalunda
möjliggör enkla kopplingar mellan kropp och ting. Till att börja med är det
tveksamt om hur representativa norra Europas mesolitiska gravar är för den
en gång levande befolkningen. Gravarna är inte bara få till antalet, det har
även diskuterats om att dessa egentligen är anlagda för en speciell kategori av
’andra’ och udda individer än för ’gemene man’ (Strassburg 2000, jfr Nilsson
Stutz 2003). Dessutom är de kända gravarna spridda över relativt stora geografiska områden och spänner över mycket lång tid. Det går därför inte att
direkt relatera tolkningar från Skateholm med material från danska Vedbæk
eller lettiska Zvejnieki; de representerar sannolikt olika, kortare tidsavsnitt
av mesolitikum. I denna text kommer jag därför begränsa mig i huvudsak
till en enda plats, det skånska boplats- och gravkomplexet Skateholm, och
endast undantagsvis relatera till andra kända mesolitiska platser. Materialet
i sig är mer än tillräckligt omfattande och platsen har en komplex biografi
som löper över flera hundra år.

Gravarna i Skateholm
Skateholm i södra Skåne utgör en av de större ansamlingarna av senmesolitiska
gravar Nordeuropa. I området har man identifierat sammanlagt tre områden
med gravar (I-III) och ytterligare fem ytor (IV, V, VI, VII & IX) med spår
av boplatsrelaterade aktiviteter från cirka 6000 till 4000 f. Kr. (Bergenstråhle
1999:338). Huvuddelen av gravarna återfinns på två närliggande platser,
Skateholm I och II, där man påträffat sammantaget 87 anläggningar som
tolkats som gravar (alla innehåller inte ben) tillsammans med ett par hundra
anläggningar och konstruktioner av boplatsliknande karaktär (fig 2). Den
kanske mest intressanta av den senare kategorin är anläggning 10, vilken
har tolkats som en hyddkonstruktion. Anläggning 10 är centralt placerad på
Skateholm I och innehåller ett antal stolphål, spår av eld, samt verktyg och
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Tue 8, Mar, v 11 4:42 PM

Me s oliti skt Barndo m

rester av flintbearbetning (se fig 3). Den överlagrar dessutom grav 12 och
är därför rimligtvis anlagd efter denna grav vilket ger en antydan om att ett
komplext förhållande mellan olika aktiviteter på platsen (Se Fahlander 2008).

Fig. 1. Mamma, pappa, barn på Skateholm? (Illustration från den permanenta utställningen i Trelleborg).

Gravarna på Skateholm I är utspridda över ett ca 50 x 50 meter stort område.
Sammantaget har man hittat 65 nedgrävningar som klassats som gravar varav
57 har innehållit människor. Det finns sex dubbelgravar i olika konstellationer. Även på Skateholm II finns olika typer av boplatsliknande strukturer
tillsammans med gravar. Sammanlagt rör det sig om 22 individer fördelade
på 22 gravar. Dateringen av Skateholm I och II bygger på en kombination
av stratigrafiska relationer, artefakttypologi och ett fåtal C14-dateringar.
Skateholm I och II antas ha använts kontinuerligt eller återkommande under
ett par, tre hundra år där Skateholm II utgör en äldre fas som överges till
förmån för Skateholm I i takt med att vattennivån stiger (Larsson 1983:22,
1985:369). Denna hypotes styrks delvis typologiskt av fyndmaterialet från de
bägge platserna, vilket Larsson tolkar som att Skateholm I och II är två olika
boplatser med var sitt gravfält (Larsson 1981:42, 1988a:69, jfr Stilborg &
Bergenstråhle 2000). Sammantaget utgör Skateholm I och II ett synnerligen
omfattande och komplext material med stor variabilitet i gravpraktik. Vissa av
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gravarna har blivit öppnade i efterhand och manipulerats på olika vis, andra
har avsiktligt lags tvärs över äldre gravar och ett par fall har benen utsatts
för eld. En speciell omständighet i Skateholm är även de flertal hundgravar
som i allt väsentligt liknar de med människor. Det finns inte utrymme här
för en fullödig redogörelse för Skateholmskomplexet (för mer uttömmande
redogörelser, se Larsson 1988c, 1988d, 2004, eller Nilsson Stutz 2003). Man
föreställer sig att det rör sig om en jägar-fiskar-samlar bosättning där man
begravde de döda på själva boplatsen kring vad som då var en skyddad bräckt
lagun (Larsson 1988d). Det verkar dock inte troligt att åtminstone Skateholm
varit befolkad året runt; studier av säsongsmässiga indikatorer i ben och tänder
i djurmaterialet visar inga tecken på aktiviteter under sommarmånaderna juni
t.o.m. september (se Carter 2004 + referenser).

Fig. 2. Området runt Skateholm I och II. Teckenförklaring (nederst t. v.): (1): område
högre än fem möh, (2): område mellan fyra-fem möh, (3): område mellan tre-fyra
möh, (4): område mellan tre-två möh, (5): område under två möh samt (6): den
nutida havsnivån (modifierad efter Bergenstråhle 1999:337).

Könsbedömningarna av skelettmaterialet är generellt osäkra och har i flera
fall omtolkats (Nilsson Stutz 2003: 172-173, 177f, Strassburg 2000:155). I
fallet med de minsta barnen är dock den diskussionen oväsentlig eftersom
inga av de unga individerna har kunnat bedömas till pojkar eller flickor.
Ålderuppskattningarna har gjorts både utifrån det osteologiska materialet
såväl som med odontologiska analyser av tänder. I stort stämmer de ganska väl
överens, men bör som alla liknande analyser tas med en nypa salt då skelettmaterialet är generellt sett dåligt bevarat och i många fall ofullständigt. Det
är även viktigt att poängtera att osteologiska åldersbedömningar bara ger en
uppskattning av kronologisk ålder, vilket inte nödvändigtvis inte sammanfaller
med social ålder. Det är uppenbart att många andra sociala och individuella
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aspekter spelar roll för hur ålder och mognad uppfattas. Kronologisk ålder
tenderar att förhålla sig intersektionellt mot exempelvis kroppslighet, kön,
status mm och därför bör eventuella trösklar och övergångsperioder i sig utgöra
en frågeställning i varje enskilt fall snarare än ett givet faktum.

Barn och unga vuxna på Skateholm
På Skateholm har man funnit gravar efter sammanlagt 11 individer från
spädbarnsåldern upp till ca sju-åtta år samt ytterligare tolv unga vuxna i de
sena tonåren. Det är omöjligt att sia om detta är ett ’lagom’ antal eftersom
vi inte har någon aning om vare sig gruppens storlek, dess fertilitetstal eller
grad av barnadödlighet. Det är dock vare sig något speciellt högt eller lågt
antal i jämförelse med andra mesolitiska platser i norra Europa (jfr Zarina
2006:135ff ). Orsaken till att skilja ut unga individer under just 7-8 år beror
i detta fall på det specifika materialet. Det finns ett glapp i åldersspannet
mellan 9-13 år vilket gör det rimligt att särskilja de yngre barnen från de
unga vuxna. Visserligen är det stor skillnad på ett spädbarn och en 7-8 åring,
men antalet är i detta fall lite för litet för att en mer detaljerad uppdelning
skall vara meningsfull.
Den snabba utvecklingen under de första levnadsåren innebär att det sällan
är fruktbart att slå samman för många individer av olika åldrar i en och samma
grupp. Liliana Janik (2000) som diskuterat barn under mesolitikum i norra
Europa förlorar exempelvis mycket intressant information när hon behandlar
allt ifrån spädbarn till 20-åringar som tillhörande en och samma kategori av
’barn’. Följaktligen når hon heller inte till några substantiella resultat av sin
översikt förutom slutsatsen att de mesolitiska jägar-samlar grupperna ’troligtvis
urskilde en barndomsperiod’ (2000:128). Som vi skall se finns det ganska tydliga
skillnader mellan gruppen barn upp till 6-7 år och de sena tonåringarna och
det är ju just de distinktionerna som är intressanta. Hur unga individer har
behandlats efter döden är ju bara betydelsefullt i relation till någon annan
kategori. I tabell 1 och 2 har jag sammanställt några data från barngravarna
(<8 år) på Skateholm I och II i relation till gruppen unga vuxna (ca 14-22
år). Dessa bägge grupper kan sedan vid behov ställas mot gravar med äldre
individer för att skilja ut vad som utmärker barns gravar från andra. Till dessa
tre kategorier kan även läggas en fjärde kategori som omfattar hundgravarna
vilka jag kommer återkomma till längre fram.
Av de totalt 22 gravarna på det äldre Skateholm II finns sammantaget
fyra individer bedömda mellan 2-8 år och tre i kategorin unga vuxna (18-22
år). Grav XII sticker här ut från de övriga eftersom det rör sig om något
så ovanligt som en dubbelgrav med två barn. I övrig är inga barn begravda
tillsammans med vuxna.
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Skateholm II
Barn
Grav
I
XIIa
XIIb
XIII

Ost.(å/k)
7
4

Odo.(å/k)
7-8
4

Ockra
lår
huvud

Innehåll
4 tvärpilar
2 spån, 1 benspets

2-3
c. 6

2,5
5-6

huvud
huvud

2 spån, 1 benspets
2 avslag, ’stenplatta’

Unga vuxna
XI
XV

18-22, ♂
19-20, ♂

18-20, ♂
19-20, ♂

huvud

1 Avslag, 5 fällhorn, 1 krona + skallfragment
2 spånknivar , avslag, kärnyxa , fiskben, 2
kronhjortshorn & 1 krona, tänder av Kronhjort &
vildsvin

XX

18-20, ♀

18, ♀?

-

30-tal tänder av kronhjort & uroxe

Odo.(å/k)
10-11
4
2-2,5
1
-

Ockra
huvud
-

Innehåll
(med vuxen)
(med vuxen)
(med ung vuxen), djurben?
-

19-20, ♀
18-20, ♂
c. 20, ?
c. 16, ♂
15, ?
c. 20, ♀
18-20, ?
-

huvud
knä
bröst/lår
bröst
lår
Botten

Avslag, tvärpil, sälkäke, fiskben
Avslag, benspets
rörbensredskap, bärnsten
(med vuxen)
Fiskben
Avslag, djurben?, 2 kronhjortständer + spädbarn
25 tänder av vildsvin, kronhjort, älg
avslag
20-tal tänder av vildsvin & kronhjort, fiskben

Skateholm I
Barn

Grav
6
8
41b
42
46b
47b
64

Ost.(å/k)
<1
4-5
4-5
2-3
barn?
<1
4-5

Unga vuxna
3
5
12
14b
31
47a
53
57
59

19-20, ♀
19-20, ♂
19-21, ♀
17-19, ♀
14-16,♂?
18-20, ♀
16-20, ?
16-20, ?

Tabell 1. Kortfattad sammanställning av individer som bedömts som unga respektive
unga vuxna på Skateholm I & II (osteologisk ålder och kön, odontologisk ålder och
kön, förekomst och placering av rödockra samt eventuellt gravinnehåll). Uppgifter
tagna ur Persson & Persson (1984, 1988), Alexandersson (1988) samt Nilsson-Stutz
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(2003: catalogue). Vissa uppgifter saknas och är markerade med (-).

Fig. 3. Skateholm I och II. Gravar med individuellt begravda hundar och barn, samt
gravar där hund och barn förekommer i dubbelgravar är markerade. De grå pilarna
illustrerar den generella horisontala strategrafin (Bilden är konstruerad i ArcGIS).

Barngravarna på Skateholm II är generellt tomma på artefakter, men innehåller samtliga rödockra, vilket totalt sett bara finns i 8 av de 22 gravarna.
De tre unga vuxna skiljer sig tydligt från de yngre då deras gravar generellt
sett innehåller redskap och djurtänder vilka inte förekommer i barngravarna.
Bland de 65 gravarna på Skateholm I finns minst två spädbarn, fyra individer mellan 3-5 år samt en obestämd individ från en skadad grav vilken ändå
klassats som barn. I kategorin unga vuxna (14-20 år) finns nio individer. Här
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Tue 8, Mar, v 11 4:42 PM

Fredrik Fahlander

har tre av barnen begravts tillsammans med vuxna vilket även gäller en av de
unga vuxna. I dessa dubbelgravar går det inte att säkert säga vilka föremål
som är associerade med den ena eller andra kroppen och har därför inte tagits
med i tabellen. Överlag har man funnit spår av ockra i hälften av gravarna
(38st). På Skateholm I förekommer det dock bara i en av barngravarna men
är istället mer frekvent bland de unga vuxna. Annars återkommer samma
mönster som på Skateholm II med i princip tomma barngravar medan de
unga vuxna har fått med sig både redskap och tänder eller käkar av djur.
Bärnsten är en ny kategori artefakter på Skateholm I som endast återfinns i
en grav av en ung vuxen (grav 12) samt i två av de gravar där barn begravts
tillsammans med vuxna.
Materialet är allså ganska litet och det går därför inte att dra några substantiella slutsatser från enbart gravarna och deras innehåll. Det är dock
anmärkningsvärt att det helt saknas individer i åldrarna 9-13 år - möjligtvis
med undantag för individen i grav 8 som osteologiskt bedömts till 4-5 år,
men som via tänderna anses ha varit 10-11 år. Man kan dock notera att just
den graven är tom på artefakter liksom de andra gravarna med unga individer
vilket ger en vink om att den osteologiska bedömningen kanske ligger sanningen närmast (i jämförelse med grav I). Att det saknas kroppar av individer
runt tio år kan naturligtvis bero på metodologiska felkällor i osteologin och
tandmorfologin, men det är nog ändå troligare att det rör sig om ett socialt
fenomen. Kanske man under denna period i livet var upptagen med annat
och därför inte kunde/fick följa med till Skateholm? De kan ju givetvis även
ha begravts på annan plats eller på annat sätt, men oavsett vilket tyder deras
frånvaro på att de var en socialt särskild grupp.
Att skilja mellan Skateholm I och II är viktigt eftersom vi på det sättet får
en mer dynamisk bild av platsen. Skillnader mellan de två gravplatserna kan
ge indikationer på förändringar i barns status över tid. Ett sådant exempel
rör förekomst av rödockra i gravarna. På det äldre Skateholm II har samtliga
unga individer under 7-8 år begravts med ockra. Det är något som bara en av
de tre unga vuxna har och endast fyra av de äldre individerna. Kanske är det
signifikant att den äldsta av barnen har ockra på låret istället för på huvudet
som de andra unga individerna? På Skateholm I är förhållandet snarast det
omvända där det är betydligt mer vanligt hus unga vuxna och äldre. Vad
ockran egentligen representerar är svårt att veta, det kan tolkas som rester av
färgade kläder med även att man som rituell praktik strött ockra över vissa
kroppar vid begravningen (jfr Larsson 1988d, Zagorska 2008). En annan
möjlig kronologisk skillnad rör antalet och typer av artefakter som de små fått
med sig i gravarna. Det finns en tydlig skillnad mellan de under 7-8 år och
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de unga vuxna där den senare kategorin fått med sig typiska vuxna artefakter
som redskap och djurtänder vilka endast förekommer sparsamt i de riktigt
ungas gravar. Även här finns en viss skillnad mellan Skateholm I och II där
de ungas gravar omfattat benspetsar, spån och tvärpilar. Speciellt intressant är
den äldre 7-8 åringen (grav I) som fått med sig fyra tvärpilar, det kan kanske
vara en antydan om att denne nått en tröskelålder där man ägnar allt mer tid
åt ’vuxna’ sysslor? Det är intressant att notera att den yngsta av de unga vuxna
(grav 47a) som bedömts att vara cirka 14-16 år utifrån gravinnehållet att
döma uppenbarligen tillhör samma kategori som de något äldre unga vuxna.

Barn och andra fyrfotingar.
En studie av innehållet i gravarna hos de unga individerna på Skateholm
ger alltså endast få antydningar om hur (osteologisk) ålder har inverkat på
utformningen av gravritualen. Vilken ställning de hade i samhället och hur
man såg på dem som individer går knappast att utläsa. Generellt sett verkar
gravform och innehåll på Skateholm bara delvis bero på den gravlagde individen och mer på det specifika förhållande som rådde under dödfallet samt
vilka som medverkade vid begravningen (Fahlander 2008). Det är annars svårt
att förklara varför en av de innehållsrikaste gravarna tillhör en av hundarna
(Larsson 1988b:23). Istället är det placeringen av gravarna som går att knyta
till ålder och kroppslighet. Här är de unga barnen intressanta eftersom de
tillsammans med de begravda hundarna uppvisar en tydlig rumslig placering
på både Skateholm I och II. På Skateholm I finner vi exempelvis ett speciellt
kluster av gravar i syd under kulturlagret. Majoriteten av dessa gravar är individuella hundgravar samt två barngravar. Övriga hund- och barngravar finner
vi i områdets östra (nr 19, 23) respektive västra (nr 42, 62) utkanter. Dessa
gravar verkar vara medvetet liminalt placerade. Mönstret återfinns även på SII
där området inramas både i öst (XIX) och i väst (XXI) av hundbegravningar
medan de individuella barngravarna begränsar området i syd (I) och i norr
(XII och XIII). Inte heller här har hundar eller barn har begravts individuellt
i gravklustrets centrala delar. Det är onekligen ett intressant mönster som
tarvar en förklaring.
En vanlig tolkning till perifert placerade gravar är att de rör sig om individer med lägre status än andra. Från historiska texter och antropologiska
studier känner vi fenomenet att små barn inte alltid direkt accepteras som
en fullständig individ och person. Det har bland annat förklarats med att de
vuxna inte velat fästa sig alltför mycket vid avkomman innan den överlevt de
mest kritiska stadierna de första åren. I ett sådant perspektiv skulle man kunna
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förklara särbehandlingen av hundar och barn med att de inte är fullständiga
individer i social mening (Lee 1994, Baxter 2005). Detta scenario motsägs dock
av att flera av barnen med råge passerat de kritiska stadierna. Man kan även
tänka sig att människoblivandet först uppstår vid exempelvis puberteten och
fortplantningsförmåga (implicit giftasålder), men det verkar trots allt tveksamt.
Ett barn äger de flesta fysiska, mentala och sociala färdigheter redan vid 6-7
års ålder och att en tioåring inte skulle räknas som människa/individ är svår
att acceptera. Att barn och hundar generellt sett hade låg status motsägs av
att vissa av dessa gravar i sig kan vara ganska ’rika’ som exempelvis nämnda
hundgraven XXI på Skateholm II.
Fas

Område

Egenskaper

Tolkning

1

Skateholm II,
åsryggen

Hög variabilitet, olika typer
av kroppar begravs. Barn och
hundar i utkanten; Hundar i öst
och väst, barn i syd och norr.

Formationsfas med låg grad av
rituell formalisering. Barns och
hundars kroppar skiljs ut från
andra.

2

Södra delen av
Skateholm I.

Minskad variabilitet, färre saker
i gravarna; hundar och barn
begravs fortfarande i utkanterna,
men nu tillsammans. Nytt är
dubbel-begravningar av vuxna.

3

Mitten av
Skateholm I,
runt konstruktion 10.

Antagligen få (om några)
begravningar, istället manipulationer av äldre gravar. Möjligen flera av de överlappande
gravarna.

Ritualen är mindre viktig alt. är
färre närvarande vid begravningen. Dubbelgravarna kan
indikera högre dödlighet, stress
eller förändrad syn på den vuxna
kroppen.
Manipulationerna av gravar
kan tolkas både som uttryck
för aggressivitet eller vördnad,
socialt eller rituellt. Döda kroppar viktigare. Närvaro av en
annan grupp och/eller kortvarig
vistelse?

4

Norra Skateholm I

Liten variabilitet, få saker. Inga
dubbelgravar, inga barn eller
hundar begravda.

Konsolideringsfas med ny
ideologi? Återkomst av tidigare
grupp eller hybrid av olika grupperingar?

Tabell 2. Fyra huvudsakliga faser med aktiviteter på Skateholm
(efter Fahlander 2008:41).

Förutom att placeringen av gravarna ger oss en indikation på att hundar
och barn på något vis ansetts som ’annorlunda’, är detta förhållande även
en viktig nyckel till att förstå den horisontella utvecklingen på området. Att
Skateholm II är ’avslutat’ och inramat av barn och hundar stöder hypotesen
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Tue 8, Mar, v 11 4:42 PM

Me s oliti skt Barndo m

om att dessa gravar är anlagda innan de på Skateholm I. På Skateholm I
tyder den horisontella analysen på att gravarna generellt sett började anläggas
i den sydvästra delen för att fortsätta uppmed sluttningen mot nordöst. Här
finner vi att vissa element från Skateholm II är representerade främst i den
sydvästra delen vilket även det styrker hypotesen att Skateholm II är tidigare
än Skateholm I (Bäcklund Blank & Fahlander 2006:264f ). Generellt sett
skiljer sig den sydvästra delen av Skateholm I från den nordöstra i fråga om
variation i gravskicket, men även inom denna horisont kan ett antal diakrona
inslag noteras, speciellt runt konstruktion 10 (se Fahlander 2008 för vidare
diskussion). Att det saknas individuella barn- och hundgravar i den nordöstliga delen av Skateholm I kan även det tolkas som stöd för den antagna
horisontella utvecklingen, vilket även antyder att synen på döda kroppar (barn
och hundar) förändrats över tid.
Det är uppenbart att barnen medvetet har begravts i de bägge områdenas
ytterområden, men riktigt intressant blir det när vi kan relatera detta till hundarnas placering. Tillsammans bildar de ett tydligt mönster där de begravts i
små kluster i de bägge områdenas fyra väderstreck. Korrelationen med hundgravarna är intressant. Att hundar och unga barn delar rumslighet kan ge oss
vissa insikter i hur man såg på dem som varelser och individer – kanske i ett
gränsland mellan natur och kultur eller vilt och domesticerat? Kanske kommer
kopplingen mellan hundar och barn sig av en social eller metaforisk länk
mellan deras kroppslighet eller att dess placering i döden faktiskt reflekterar
en rumslighet de delade i livet? Vår ’naturliga’ uppdelning av människor och
djur där människan sätts i centrum är ju av ganska sent datum och äger inte
nödvändigtvis någon universell status. På ett basalt plan kan man tänka sig
att hundar ingick i hushållet och när de dog begravdes de som vilken annan
medlem som helst (Morey 2006, Evans & Welinder 1997). Andra menar
att hundarna kanske representerade något annat. Larsson (1990, 1994:568)
har exempelvis föreslagit att vissa hundbegravningar kan representera människor vars kroppar på olika sätt försvunnit och därför inte kunnat begravas.
Hunden har då fått symbolisera den avlidne. Strassburg är inne på liknande
tankegångar, men tänker sig snarare att hundarna representerar shamaner
eller andra överskridande individer (2000:161, 213ff ). Munt & Meikleijohn
(2007:167) har i sin tur tolkat de perifert placerade hundgravarna som symboliska vakthundar som skulle ’skydda’ de centrala ytorna.
Om vi även ser till de övriga gravarna som samsas om denna placering finner
vi framförallt gravar som sticker ut på ett eller annat sätt; exempelvis återfinner de bägge vuxna individer som har kremerats i det södra, respektive östra
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klustret på Skateholm I (grav 11 och 20). De unga vuxna är nästan samtliga
begravda centralt på både Skateholm I och II, men två undantag sticker ut:
Individen i grav XX är begraven längst västerut på Skateholm II minst lika
perifert som hunden i grav XXI. Graven innehöll ett trettiotal tänder vilket
inte normalt finns i barngravar, men heller inga redskap vilket de andra unga
vuxna normalt har. Den andra udda individen (grav 14) är begravd tillsammans med hundar och barn i det södra klustret på Skateholm I. I detta fall
rör det sig om den enda unga vuxna som begravts tillsammans med en äldre
individ. Även om det inte går att säga något specifikt om dessa bägge perifert
begravna unga vuxna är det intressant att bägge fallen sticker ut mot de andra
i samma grupp och stöder tanken på att det är speciella individer som placerats i de perifera lägena. En tolkning av den perifera placeringen av barnen
skulle därför att det rör sig om ’obekväma’ döda som man vill hålla på avstånd
från den centrala ytan. Om barn (och hundar) även ansågs obekväma eller på
annat vis annorlunda även i levande livet kan vi dock endast spekulera i. Det
är svårt att sträcka diskussionen längre utan att riskera att övertolka data och
landa i ren spekulation.

Fig. 4. grav i på Skateholm ii med en 7-8 årigt barn som fått med sig fyra pilar/pilspetsar vid det vänstra lårbenet (modifierad från larsson 1988d).

Ett bonus i sammanhanget är även att de begravda barnen och hundarna utgör
en viktig nyckel till att förstå den horisontella utvecklingen på Skateholm.
Från att i de tidigaste gravarna på Skateholm II skiljts ut från både äldre och
hundar samsas de på Skateholm I för att under den sista fasen helt utebli.
Om frånvaron av gravar under denna sista period beror på att barn inte
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längre alls kom till Skateholm, om de begrovs någon annanstans eller helt
enkelt inte avled i samma utsträckning går inte att säga utifrån materialet,
men det indikerar trots allt att barn och barndom var något som fick förändrad betydelse över tid. En annan intressant iakttagelse är att denna perifera
rumslighet för hundar och barns gravar verkar vara en unik praktik som inte
går att spåra bland de övriga kända mesolitiska gravplatserna i norra Europa.
Möjligtvis skulle grav 21 i Vedbæk med en ung individ kunna klassas som
liminalt begraven i söder, men ett enda fall är alltför klent stöd för att anta
en liknande synsätt skulle varit rådande även här. Snarare visar det på hur
stora skillnader i social struktur och tänkande som antagligen fanns mellan
de olika jagande, samlande och fiskande grupper i norra Europa. Även om
vi utifrån detta begränsade material endast kan närma oss en förståelse över
hur det kan ha varit att vara ung under slutet av mesolitikum i södra Sverige
är det ändå påfallande hur ett fokus på barn i detta fall kan säga så mycket
om det sociala och rituella livet under denna period än vad vi skulle kunna
utläsa utifrån ett traditionellt ’vuxenperspektiv’.

Att vara liten på Skateholm
Vad kan vi egentligen säga om de små på Skateholm? En traditionell gravanalys säger oss inte mycket eftersom barngravarna knappast innehåller något
gravgods alls utöver enstaka föremål (spån, avslag, benspetsar) och benen har
inte gått att könsbedöma. Däremot framkommer vissa intressanta mönster
när vi relaterar dem till de begravda hundarna och de äldre ’tonåringarna’.
Spädbarn under ett år förekommer exempelvis bara tillsammans med vuxna,
vilket antyder att den kategorin endast begravs på ’vanligt sätt’ i samband med
att även en vuxen person dör. Att de äldre i åldrarna upp till sju år utgör en
kategori för sig är tydligt i och med av den genomgående perifera placeringen
av deras gravar. De äldre ’tonåringarna’ mellan 14 och 22 delar däremot i stort
samma rumslighet och gravinnehåll med de äldre vuxna och kan knappast ses
som en distinkt kategori. Någonstans i glappet mellan 7 och 14 år verkar de
små övergå från att vara ’barn’ till att vara ’vuxna’. Här är 7-8 åringen i grav I
intressant eftersom denne fått med sig redskap i form av fyra tvärpilar vilket
ger graven en viss ’vuxenkaraktär’. Dock är det en smula tveksamt att lägga
allt för stor vikt vid en enstaka grav. Tanken om en tröskelålder runt 7 år kan
dock faktiskt styrkas av frånvaron individer mellan 8-14 år. Det kan givetvis
röra sig om en slump eftersom vi inte har att göra med en representation av en
levande (mobil) befolkning, men det är ändå intressant att frånvaron börjar i
just denna ålder där ’barn’ verkar övergå till ett annat stadium (jfr Scales 2007).
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Sammanfattningsvis kan man säga att följande ålderskategorier har särskiljs
i gravritualerna: Spädbarn (<1 år), yngre barn (1-6/7 år) samt äldre barn (ca
8-13 år). Om dessa även grupper korresponderar till distinktioner bland de
levande får väl anses som troligt, men kan inte påvisas direkt utifrån materialet. Intressant nog kan vi även följa en viss utveckling över tid. Bland de
äldre gravarna på Skateholm II har samtliga barn föremål med sig i gravarna
samt rödockra, företrädelsevis på huvudet. Detta förändras på Skateholm I
där barngravarna i regel är tomma på innehåll och där endast en av sju har
spår av ockra på huvudet. Under den allra sista fasen saknas barn helt bland
gravarna. Om detta bör tolkas som att barn under sju år över tid får lägre
status är dock inte nödvändigtvis givet. Bland annat minskar antalet artefakter
i gravarna generellt över tid och förändringen i gravinnehåll har kanske främst
med förskjutningar i gravritualerna att göra. Själva urskiljandet av ålderskategorierna förändras dock inte. Att barn under 7-8 år delar rumslighet med
hundar och vissa speciellt behandlade kroppar är intressant och antyder att
de ansågs ’annorlunda’ på något vis. Det behöver dock inte betyda att vi bör
dra likhetstecken mellan barns och hundars väsen. Det som är lite udda här
är kanske inte i första hand att barn begravts på samma platser som hundar
utan att man överhuvudtaget valt att begrava hundar som individer. Kanske
är det därför troligast att barngravarnas placering mest beror på att barnen
i och med sin förtida död blivit annorlunda, det är ju trots allt inte ’normalt’
från ett empatiskt perspektiv att föräldrar överlever sin avkomma.
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Spåren av de små.indb 194
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