
1. Syfte och målsättning

Det har i alla tider förekommit fenomen och händelser som vi människor inte har kunnat 

förklara och som har betraktats som övernaturliga. Eftersom ingen vet vad som händer efter 

döden är de övernaturliga fenomenen ofta förknippade med just döden och det finns många 

ritualer i samband med död och gravläggning som kan förknippas med det övernaturliga och 

ockulta. Ett annat övernaturligt fenomen är magi och utövare av denna, och dessa personer 

har alltid varit föremål för fascination och säkert också såväl beundran som fruktan.

    Denna uppsats tar upp det ockulta och dess roll i förhistorisk tid. Det främsta skälet till att 

jag har valt just detta tema är att det ockulta är ett intressant ämne. Människan har i alla tider 

fascinerats av det man inte kan förklara, det övernaturliga, och man har sannolikt alltid 

försökt få ett grepp om dessa fenomen och försökt förklara dem. Att finna exempel på detta i 

nutiden är lätt, då den moderna människan i århundraden har varit intresserad av ockulta 

fenomen såsom häxor, vampyrer och spöken. Det har skrivits otaliga böcker om den här typen 

av fenomen och de har också behandlats i såväl dokumentär som fiktiv form på film och i TV 

bland annat i form av filmatiseringar av skräckromaner samt Tv-serier där man försöker finna 

exempel på hemsökta hus eller andra ockulta fenomen.. Hur man såg på det ockulta i 

förhistorisk tid är dock inte lika lätt att säga någonting säkert om. Det som studeras i denna 

uppsats är schamanism och hur gravläggningar kan tolkas ur ett ockult perspektiv. 

    Det finns många begravningsritualer som för dagens arkeologer kan anses vara 

svårförståeliga och det kan mycket väl vara så att dessa ritualer hade ockulta förtecken. Därför 

fokuseras uppsatsen på de gravar som visar spår av särskilda ritualer eller där gravgåvor och 

placering av de döda kan vara mångtydiga eller svårtolkade.

    Även häxor och magi är ett ämne som har fascinerat människan under en längre tid och 

som även kan kopplas till förhistorien bland annat i form av schamanism. I uppsatsen studeras 

schamanismen ur ett förhistoriskt perspektiv med fokus på jägarstenåldern och Skateholm. 

Även här är det främst gravar som studeras.

2. Frågeställningar

• Kan jag genom att studera gravarna vid Skateholm och deras fyndkontext skapa mig en bild 

av vilken inställning man hade under jägarstenåldern till det ockulta och övernaturliga i form 

av andar och demoner samt det ockulta i en annan värld bortom döden?
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• Kan jag finna spår efter schamanism i fyndmaterialet från Skateholm och få en bild av 

schamanism under jägarstenåldern med Skateholm som utgångspunkt?

• Kan jag genom att sammanställa de tolkningar jag gjort finna en koppling mellan 

begravningsritualer och schamanism och på så sätt se ett samband mellan de olika företeelser 

jag har valt att studera?

3. Metodbeskrivning
De metoder som används i denna uppsats är kvalitativ samt hermeneutisk metod. Den 

kvalitativa metoden går på många sätt ut på att skapa sig en helhetsbild av det som undersöks 

och ofta undersöks en mindre grupp eller samhälle. Denna uppsats kommer att fokusera helt 

på Skateholm då syftet är att försöka få en uppfattning om vilka åsikter man hade om det 

ockulta i detta område under jägarstenåldern och kanske även övriga samtida samhällen då 

man kan anta att liknande trosuppfattningar existerade även utanför Skateholm. Inom den 

kvalitativa metoden är det inte insamlandet av fakta och statistik som är viktigt, här har 

tolkning och reflektion större betydelse och det är viktigt för forskaren att sätta sig in i den 

situation och det samhälle som studeras och att förstå vad de olika fenomen och företeelser 

man valt att studera innebär. Den kvalitativa metoden syftar också till att förstå människornas 

handlingar och vad dessa handlingar har för betydelse för samhället. Denna aspekt är viktig i 

den här uppsatsen då huvudmålet är att försöka förstå varför man valde att handla som man 

gjorde, främst varför man valde att utföra de gravläggningar man gjorde på det sätt man 

gjorde det. En annan viktig aspekt av den kvalitativa metoden är tolkningen; till skillnad från 

kvantitativ forskning där insamlandet av fakta och olika tekniker såsom enkäter är viktiga är 

det inom den kvalitativa forskningen reflektion och tolkning av materialet som är det viktiga 

och den metod som används i denna uppsats (Alvesson/Sköldberg 1994).

    En metod som ryms inom den kvalitativa metoden är den hermeneutiska metoden som även 

är viktig för denna uppsats. Två av de viktigaste aspekterna av hermeneutiken är helheten och 

detaljerna; man kan inte förstå helheten utan detaljerna och man kan inte heller förstå 

detaljerna utan helheten. I denna uppsats är denna metod relevant då den främst fokuserar på 

gravar och andra enskilda objekt som sätts i samband med en helhet, de eventuella 

trosuppfattningar man hade under jägarstenåldern med utgångspunkt i Skateholm. På så sätt 

kommer den hermeneutiska spiralen till användning. Först studeras detaljerna, exempelvis en 

grav för att sedan gå över till helheten, då det handlar om att placera in graven och dess 

innehåll i den helhet som skateholmarnas trosuppfattningar var. Sedan går man tillbaka till 
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delarna genom att studera ytterligare en grav och på så sätt uppstår en typ av spiralrörelse; 

gravarna och de andra objekt som studeras kan inte förstås utan att man har en uppfattning om 

skateholmarnas trosuppfattningar och man kan inte förstå dessa trosuppfattningar om man inte 

kan tolka de gravar som är utgångspunkten för studierna (Hodder 1999). 

    Då det hade varit omöjligt att ta upp samtliga 86 gravar i uppsatsen är metoden i uppsatsen 

att studera att mindre antal gravar som verkar intressanta och utgångspunkten är att studera 

Lars Larssons beskrivningar av gravarna. Sedan har jag sökt efter exempel på spår efter det 

ockulta och skapat egna åsikter kring detta men med stöd i tidigare forskning. Spår efter det 

ockulta kan bestå i hur kropparna är placerade, vilka gravgåvor som placerats i gravarna och 

andra företeelser som skiljer gravarna från varandra. Det är denna typ av fenomen som är 

grunden för studien och de teorier som presenteras i uppsatsen. De gravgåvor som främst har 

studerats är de som tycks ha haft en funktion, föremål som den döda kan ha haft nytta av i ett 

liv efter döden. Även andra spår efter ett liv efter döden har varit viktiga, det kan exempelvis 

röra sig om människor som har begravts tillsammans eller döda som placerats i båtar. Andra 

spår på det ockulta kan vara att man försökte hindra de döda från att gå igen och i det här 

fallet är tecken på att man har fixerat den döda i graven på olika sätt viktiga. Även spår efter 

schamanism står att finna i gravarna och här kan det röra sig om spår efter djur i gravarna 

eller föremål som kan ha använts i en schamans verksamhet. 

4. Materialbeskrivning

Det kan vara svårt att finna spår efter det ockulta direkt i fyndmaterialet och därför studeras i 

uppsatsen enskilda gravar som på något sätt skiljer sig från andra gravläggningar och som 

uppvisar tecken på en eventuell tro på det övernaturliga. 

    Uppsatsen är helt inriktad på Skateholm med de två gravplatserna Skateholm I och II. 

Därför har litteratur om denna plats varit viktig under arbetet med upppsatsen. Den arkeolog 

som främst har skrivit om Skateholm är Lars Larsson och den information som berör 

Skateholm och de fynd man gjorde där kommer i stor utsträckning från hans arbeten (Larsson 

1988). Det är också från Lars Larssons arbeten informationen om samtliga gravar som 

använts i uppsatsen är tagen. Då jag inte har haft en fullständig förteckning över samtliga 86 

gravar har inte alla dessa gravar studerats. Däremot har de gravar som beskrivits av Lars 

Larsson i den litteratur som använts i uppsatsen gett tillräckligt många uppslag för teorier om 

det ockulta och övernaturliga. En annan viktig källa har varit Jimmy Strassburgs avhandling 
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Shamanic Shadows då han tar upp begravningsritualer och odöda varelser som andar och 

demoner (Strassburg 2000). Även ett besök på Trelleborgs museum och 

Skateholmsutsällningen har varit en källa under arbetets gång då det har gett ytterligare 

insikter och information. 

    En annan viktig del av uppsatsen handlar om att försöka utröna vilken föreställning man 

kan ha haft om döden och vad som händer efter denna under jägarstenåldern. Detta består i 

såväl teorier om vilken uppfattning man hade om en odöda varelser såsom andar och demoner 

samt trosföreställningar om ett liv efter döden i en annan värld. Här är gravarna i Skateholm 

den viktigaste källan och även den litteratur som berör dessa ämnen är av stor betydelse..

    Det var inte bara begravningsritualer under förhistorien som kunde omgärdas av ritualer 

och som idag kan anses ha haft ockulta förtecken. Redan under stenåldern fanns människor 

som kunde kopplas till det övernaturliga. Det var förmodligen under denna period de allra 

första schamanerna framträdde. Dessa personer verkade som en länk mellan den levande 

världen och en annan, mer andlig värld (Drury, 2003, sid. 10) och en viktig del av uppsatsen 

består i att skapa en bild av dessa personer och deras roll i samhället. Detta har gjorts genom 

studier av den litteratur som tidigare skrivits i ämnet schamanism samt de spår som återfanns 

vid de båda gravplatserna Skateholm I och II. En viktig bok i ämnet schamanism är The 

Archaeology of Shamanism vars redaktör är Neil Price och som har använts under arbetet med 

uppsatsen (Price 2001).

    

5. Forskningshistorik

Det ockulta är ett ämne som i regel inte tas upp som enskilt tema inom arkeologin. Därför har 

det varit nödvändigt att utvidga sökandet. Det ockulta förknippas på många sätt med döden 

och detta är ett ämne som tagits upp som tema ett otal gånger, då arkeologin på många sätt 

behandlar döden och då gravar och omständigheterna kring döden ofta kan vara till hjälp då 

man skapar sig en bild av förhistoriska seder och levnadssätt. Det som denna uppsats främst 

är inriktad på är ritualer som på något sätt kan förknippas med det ockulta och övernaturliga. 

Just ritualer är ett vanligt ämne inom arkeologin och man kan aldrig helt säkert säga vilket 

syfte olika ritualer har haft. Därmed kan man, med grund i de fakta och det som skrivits om 

dessa ritualer, skapa sig en egen uppfattning om vilken roll dessa ritualer kan ha haft. Just 

studier av gravar och forskning däromkring har varit en del av arkeologin sedan denna 

vetenskap först uppstod. 
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    Magi och dess utövare är ett ämne som det har det skrivits mycket om, då främst med 

grund i vår nutida syn på häxor. Det mesta av den litteratur som förekommer om magi är dock 

inte arkeologiska texter. Ett övergripande verk på området är Magic and witchcraft: from 

Schamanism to the technopagans av Nevill Drury (2003). En avhandling i arkeologi som tar 

upp ämnet schamaner, begravningar och deponering är Schamanic shadows: one hundred 

generations of undead subversion in southern Scandinavia av Jimmy Strassburg (2000). Han 

har i sin avhandling valt att fokusera på såväl fyndmaterial som mer allmänna företeelser för 

att skapa en bild av hur ett flertal av stenålderns kulturer styrdes av schamaner och hur såväl 

föremål som naturen kan genomsyras av andar samt hur det var schamanerna som 

kontrollerade dessa krafter och medlade mellan vår värld och en annan värld bortom denna. 

Andra viktiga aspekter av Strassburgs avhandling är kön och genus och hur det uppfattades 

under stenåldern samt hur utbyte av föremål mellan olika kulturer var viktiga, såväl på ett 

praktiskt som på ett andligt plan.  Just schamanism är ett ämne som tagits upp ett antal gånger 

inom arkeologin och kanske är det den främsta källan till magi under förhistorien. En annan 

studie av schamanism är The archaeology of schamanism, en text samanställd av Neil Price 

där ett antal forskare har undersökt schamanismen och dess roll i olika delar av världen, såväl 

genom att studera nutida fortfarande existerande uttryck för schamanistisk tro samt forntida 

spår efter densamma (Price 2001).   

5.1. Forskningen kring schamanism

Schamanismen har varit föremål för forskning inom ett flertal olika discipliner under en lång 

tid, bland annat inom antropologin och religionshistorien. Redan på 500-talet före Kristus 

skrev den romerske skriftlärde Herodotus ner de schamanistiska ritualer han var vittne till då 

han besökte skyterna (Flaherty 1992, sid. 3). Sedan dess har schamanismen varit föremål för 

intresse och forskning inom ett antal olika discipliner. Exempel står att finna hos 

konsthistoriker som studerar schamanistiska grottmålningar och musikhistoriker som 

undersöker de instrument som använts och hur de användes, det finns de som studerar 

schamanernas roll som helare och det finns de som studerar de religiösa aspekterna av 

schamanismen. Schamanismen är ett fenomen som kan studeras ur många vinklar och det 

finns många aspekter av den som kan studeras. Vad man har intresserat sig för i samband med 

schamanismen har sett olika ut under olika perioder i den västerländska historien (Flaherty 

1992, förordet). Under nittonhundratalet har intresset för schamanismen undergått flera 

förändringar. Under 1940- och 50-talen skedde en förändring inom vetenskapen då olika 
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sociala forskningsområden blev enskilda discipliner. Detta ledde till att forskare som Claude 

Lévi-Strauss och Mircea Eliade visade ett intresse för schamanismen. Lévi-Strauss ansåg att 

schamanismen kunde tolkas ur ett psykoanalytiskt perspektiv och att schamanerna själva 

kunde ses som en typ av psykiatriker. Eliade fokuserade på den religiösa aspekten av 

schamanismen. På sextiotalet uppstod en annan typ av åsikt kring schamanismen som hade 

sin grund i konsten. Nu var det bland annat poeter och andra personer med kreativa yrken som 

visade intresse för schamanismen och ett exempel är poeten Jerome Rothenberg som hävdade 

att ett flertal poeter som även inkluderade bland annat musik och dans i sin konst kunde 

tillskrivas neoschamanismen. På så sätt blir schamanen en artist som uppträder och denna typ 

av åsikter levde vidare i flera årtionden (Flaherty 1992, sid. 3ff.). Schamanismen har på så sätt 

studerats av många olika vetenskaper under många år och på många olika sätt och varje 

vetenskap fokuserar på olika aspeketer av schamanismen.    

    Ordet schaman härstammar från det tungusiska ordet saman (Drury 2003, sid. 10). De 

tungusiska språken har sitt ursprung i just Sibirien och norra Kina (http://80-www.ne.se, 

sökord: tungusiska språk). Trots att schamanism har funnits under en mycket lång tid har 

ordet schaman och vad det innebär inte varit känt för utomstående under tillnärmelsevis lika 

lång tid. Det var inte förrän kring 1650 som man vet att en utomstående fick kontakt med folk 

som utövade schamanism. Detta skedde i Sibirien då en präst som levde där i exil bodde hos 

ett nomadfolk och tog del av schamanistiska riter. Under de följande hundrafemtio åren 

utforskades Sibirien av ett antal människor och många skrev ner vad de bevittnade i form av 

ritualer och utövande av det som senare skulle kallas schamanism. Man konstaterade snart att 

det centrala i denna trosföreställning var andar och att livet fanns i allting, såväl levande 

varelser som döda ting samt att det fanns personer, schamanen själv, som fungerade som 

kontakt mellan den värld vi lever i och andevärlden. Det var inte förrän kristna missionärer i 

Sibirien ville ha en hednisk religion att kämpa mot som någon utomstående ansåg att 

schamanism kunde ses som en kollektiv och organiserad religion. Kring mitten av 1800-talet 

började forskare på allvar diskutera schamanism och dess ställning som religion och i början 

av 1900-talet fanns det ett stort antal texter och litterära verk som handlade om schamanism, 

en stor del av dem ryska. 
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Det finns dock fortfarande många olika syner på schamanism och det finns de som anser det 

vara en primitiv religion medan andra anser det vara en samling ritualer centrerade kring 

schamanen själv medan ytterligare andra ser det som en typ av magi. Studiet av schamanism 

inom arkeologin har skett parallellt med forskningen kring schamanism inom antropologin 

vilken har förekommit sedan mitten av 1900-talet. Från början handlade de arkeologiska 

studierna främst om grottmålningar och hur en del av dessa kan ses som målningar av 

schamaner, bland annat i jaktsituationer. Under 1960 och 70-talen började man dock även 

intressera sig för andra typer av arkeologiska spår som kunde kopplas samman med 

schamanism, främst i form av droger och narkotiska medel som kan ha använts vid 

schamanistiska ritualer. Sedan 1980-talet har det arkeologiska intresset för schamanism 

kretsat kring tolkningar av forntida symbolism och den materiella kulturens inneboende 

symboliska betydelse (Price 2001, sid 3ff.).

    En mer lokal typ av forntida ”konst” som kan anses vara en parallell till grottmålningarna, 

då det förekommer en del liknande motiv, är hällristningarna. 

 

6. Källkritik

I denna uppsats består källkritiken framförallt av att man i stort sett inte vet någonting om 

vilka trosuppfattningar man hade under jägarstenåldern. Uppsatsen handlar till allra största del 

om trosuppfattningar och därför innehåller den många antaganden, som trots att de har sin 

grund i det arkeologiska materialet och i andra forskares teorier i ännu mindre grad än annan 

arkeologi kan tas som vedertagna sanningar. Ett annat källkritiskt problem har varit att det har 
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varit svårt att hitta material rörande det ockulta under jägarstenåldern, det har ofta handlat om 

små korta stycken i litteraturen. När det gäller schamanismen har det varit lättare att få tag på 

litteratur, men det har sällan handlat om sydskandinaviska förhållanden varför det har handlat 

mycket om att tolka själv och att dra paralleller till andra kulturer som inte egentligen hade 

några kontakter med Skateholm och sydskandinaviska förhållanden. 

    Ett annat källkritiskt problem har varit att inte samtliga 86 gravar har studerats i uppsatsen. 

Trots att de gravar som undersökts har gett tillräckligt med uppslag och information kunde de 

gravar som inte studerats ha gett ytterligare uppslag. Ett annat problem är 

bevaringsförhållanden. Det är möjligt att det kan ha funnits spår efter det ockulta i form av 

exempelvis gravgåvor som inte finns kvar efter alla de år som passerat sedan de placerades i 

gravarna. Det fanns många i gravar i Skateholm som kan anses ha visat tecken på det ockulta 

men det kan även ha funnits andra gravar som kan ha visat upp liknande spår, men tidens tand 

kan ha påverkat dessa gravar och eventuella spår kan ha raderats. På så sätt är det inte säkert 

att de gravar som studerats varit unika.  

    

7. Det ockulta som fenomen i västvärlden genom tiderna

Ordet ockult kommer av latinets occultus vilket betyder fördold eller hemlig (http://80-

www.ne.se, sökord: ockult) och ockultism innefattar olika typer av pseudovetenskap såsom 

astrologi och alkemi (Burton & Grandy 2004, sid. 1). Västerlandets intresse för det ockulta är 

bland annat inspirerad av det forntida Egypten, dess mirakel och utövare av magi, (Burton & 

Grandy 2004, sid. 8) och antika Grekland. Det är också från grekiskan ordet demon kommer 

(Burton & Grandy, 2004, s. 127). Exempel på det ockulta i västerländsk kultur är medeltida 

judiska seder, kabbala, som bland annat berör Guds hemliga namn, olika typer av koder samt 

övernaturliga varelser såsom andar. Denna typ av mysticism har även lockat många 

ickejudiska utövare (Burton & Grandy, 2004, sid. 67ff.) Ett annat exempel är de 

häxförföljelser som förekom i Europa under 1400-1700-talen. Under denna period blev ett 

mycket stort antal människor, framförallt kvinnor, anklagade för häxeri och avrättade, även i 

Sverige. Som ofta har varit fallet var det kyrkan som ansåg att det ockulta och magi var en 

fiende som fördärvade människan och under denna tid ansåg man att det ockulta och de som 

anklagades för utövande av magi hade kontakt med djävulen (Drury 2003, sid. 66 f.).

    Det finns många exempel på myter om häxor som härstammar från denna tid bland annat 

historierna om att häxor åkte till Blåkulla där de ägnade sig åt sexuella aktiviteter med 
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djävulen samt andra historier som ofta inbegrep nakenhet och enligt kyrkan kätterska 

aktiviteter. Denna typ av historier har säkerligen sina rötter i kyrkans skrämselpropaganda och 

är en av de mest negativa synerna på det ockulta och magi som existerat (http://www.ne.se, 

sökord: Häxprocesser).  

    Det ockulta har även spelat roll i senare tider. Ett exempel är 1800-talets genre romantiken 

som var en period som återspeglades i litteratur såväl som konst. Detta var en period där det 

fantastiska och övernaturliga hade en viktig roll. Det finns många exempel på ockulta inslag i 

romantikens litteratur och man fascinerades av det som människan inte kan förklara. Vanliga 

företeelser var spöklika och skrämmande miljöer samt övernaturliga varelser. Det var under 

denna tid genren skräckromantik föddes och exempel på verk i denna genre är Bram Stokers 

Dracula som kom ut för första gången 1897 (Stoker 1967) och Mary W Shelleys 

Frankenstein som gavs ut för första gången 1818 (Shelley 1974). Denna period har på många 

sätt gett upphov till den moderna västerländska människans syn på det ockulta i form av 

övernaturliga varelser och de föreställningar som skapades i bland annat Dracula lever i allra 

högsta grad kvar i vårt moderna samhälle, även om de allra flesta moderna människor inte tror 

på det ockultas krafter (http://80-www.ne.se, sökord: skräcklitteratur ). 

    Även under 1900-talet har det ockulta dykt upp i olika former. De tyska nazisterna är kända 

för att ha haft en del ockulta kopplingar och ett exempel är Heinrich Himmler som ledde en 

ockult rörelse vars mål bland annat var att uppnå odödlighet (Drury 2003, sid. 201). 

    Under andra halvan av 1900-talet uppstod nyare typer av ockultism i form av bland annat 

New Age-rörelsen som för många var en reaktion mot konventionellt tänkande och 

västerländsk vetenskap och religion. Denna rörelse handlar också mycket om fenomen såsom 

reinkarnation, karma och andliga upplevelser (Burton, 2004, sid. 319). Även i nutiden är den 

rent praktiska delen av magi och det ockulta levande. Ett exempel är den moderna 

wiccarörelsen. Detta är en typ av nutida häxor som främst ägnar sig åt riter och naturmagi och 

man dyrkar ett antal gudomar med en guddom kallad Gudinnan i centrum. Wicca är en rörelse 

som främst praktiseras av kvinnor men även manliga utövare förekommer (Drury 2003, sid. 

162). Ett annat exempel på det ockulta i nutiden är påstått spådomskunniga personer som 

länge har varit såväl populära som hånade och som i sin moderna form ofta nås per telefon. 

Även astrologi lever kvar, främst i form av horoskop som läses av ett stort antal människor 

och som finns i många dags- och kvällstidningar. 

    Själva ordet ockult har bara existerat sedan 1887 (http://80-www.ne.se, sökord: ockult) och 

kan i sig inte appliceras på förhistorisk tid. Däremot är det relevant att anse att man kan tala 

om det ockulta i förhistorisk tid då det även under denna tid existerade företeelser som inte 
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kunde förklaras av människan och som räknades som övernaturligt. Ett exempel är vad som 

händer efter döden och därför kan man undersöka begravningar och begravningsriter för att 

koppla dem till det övernaturliga och vad som händer med människan efter det att hon dött. 

7.1. Egna tankar kring det ockulta

Det ockulta har som synes sett olika ut under olika tider men man kan trots det finna 

gemensamma drag. Det ockulta har alltid i stor utsträckning handlat om det vi inte kan 

förklara, det mystiska och övernaturliga, det som finns bortom vår egen värld. Det handlar 

också ofta om fenomen i vår egen värld som inte kan förklaras, människor med till synes 

magiska krafter eller underliga händelser. Även döden har alltid haft med det ockulta att göra 

då vad som händer efter döden är någonting människan aldrig har kunnat känna till. Såväl 

döden som det ockulta i vardagen kan spåras ända tillbaka till förhistorien bland annat i form 

av begravningsritualer av olika slag samt schamanismen. 

    Det ockulta kan anses vara såväl negativt som positivt och det tycks i alla tider ha 

förekommit till synes övernaturliga fenomen som har skrämt människor. Redan under 

förhistorien ska föreställningar om demoner ha existerat och denna typ av skräck för det 

okända kan spåras ända in i nutiden, det finns fortfarande många som tror på spöken och 

andra övernaturliga varelser. Detta har förekommit även tidigare i tron på bland annat häxor. 

    Även den positiva synen på olika övernaturliga fenomen har överlevt genom historien. 

Tron på personer med magiska krafter har ofta varit positiv och det är lätt att sluta sig till att 

schamanen var en viktig del av samhället då han eller hon ska ha haft kontakt med världar 

som de flesta människor inte har förbindelse med. Även den positiva synen på det 

övernaturliga har existerat under all den tid man har trott på det övernaturliga och moderna 

exempel på detta är wiccarörelsen samt även moderna föreställningar om vad som händer 

efter döden i form av bland annat reinkarnation och olika typer av liv efter döden. 

    Trots att det troligtvis finns skillnader mellan jägarstenålderns syn på det övernaturliga och 

nutida föreställningar kan det dock vara relevant att dra paralleller dem emellan då jag anser 

att människan på många sätt fortfarande är densamma nu som då och att man kan finna 

exempel både skräck för det ockulta samt vördnad och respekt för detsamma såväl då som nu. 

     Det ockulta har alltid varit förknippat med det okända, det fördolda och det skrämmande 

och en av de mest skrämmande företeelserna som vi människor känner till och har känt till i 

alla tider är döden. Att det är i just gravar man kan finna spår efter tron på det ockulta kan 

därför vara logiskt då såväl det ockulta som döden behandlar det okända, något vi inte känner 
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till. Det finns ingen möjlighet att känna till vad som händer efter döden och för människan har 

det förmodligen under mycket lång tid funnits ett behov av att förklara det okända och 

skrämmande. På så sätt blir det ockulta ett sätt att förstå det okända och skrämmande och spår 

efter tron på det ockulta under jägarstenåldern i Skateholm står sannolikt att finna främst i 

gravarna.

8. Gravarna vid Skateholm

       

De båda gravplatserna vid Skateholm I och II innehöll sammanlagt över 80 gravar (Larsson 

1988 sid. 97). Gravarna vid Skateholm I benämndes med arabiska siffror medan gravarna vid 

Skateholm II fick latinska siffror (Larsson 1988, sid. 103). Vid en första anblick kan det vara 

svårt att se någon form av symmetri eller ordning bland dessa gravar då de är utspridda över 

stora områden, då de gravlagda är placerade i olika ställningar och gravgåvorna skiljer sig 

mycket från grav till grav. Vissa gravar tycks sakna gravgåvor helt och hållet medan andra är 

mer rikt utrustade. Detta tyder på att olika människor i samhället vid Skateholm kan ha haft 

olika betydelse och olika ställning vilket visar sig i hur de har begravts. Vissa av gravarna har 
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ett innehåll som skulle kunna tolkas ur ett ockult perspektiv med utgångspunkt i såväl de 

gravlagda och deras behandling samt de gravgåvor som nedlagts.

8.1. Exempelgravar från gravfältet vid Skateholm I   

Skateholm I är den yngsta av de båda boplatserna och med andra ord är även gravplatsen den 

yngsta av de båda. Denna gravplats är också den större av de båda, man fann vid 

utgrävningarna 64 gravar, nio av dem var hundgravar (montertext Trelleborgs museum). 

Gravplatsen innehåller ett flertal gravar som jag anser kan tolkas ur ett ockult perspektiv. Det 

finns både de gravar som skulle kunna tydas som att de som gravlagts där på något sätt utgjort 

ett hot för sin omgivning och skulle kunna stanna bland de levande och hemsöka dem efter 

döden,  samt de gravar som innehöll döda som man ansåg skulle kunna leva vidare efter 

döden i en annan värld bortom den vi känner till.
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Grav 13

Denna grav visade sig vara gåtfull för de arkeologer som grävde ut den. Den gravlagde, en 

man i 40-årsåldern hade lagts ner i en liten grop som var mindre än en meter i diameter. Det 

mest anmärkningsvärda med graven var dock att kroppsdelarna placerats i graven utan 

anatomisk riktighet, exempelvis låg en del av kraniet intill ett lårben. Ett fåtal undantag fanns 

dock, man fann att bland annat fötterna och händerna hade placerats anatomiskt korrekt.  Man 

konstaterade snart att mannen avsiktligt styckats innan han gravlagts vilket styrktes av det 

faktum att kroppen inte hunnit upplösas. Dödsorsaken var ett pilskott som träffat honom i 

buken och han hade även en skada efter en attack av ett vildsvin tidigare i livet. Inga 

gravgåvor existerade i graven (Larsson 1988, sid. 116 f.).    

Grav 33 

Denna grav kan anses vara unik i Skateholm på grund av den dödes ställning. I övriga gravar 

har de döda placerats på sidan eller på rygg men i det 

här fallet ligger den döde, en man, på magen. Detta är 

ytterligare en grav där den döde utsattes för våld efter 

sin död. Vid utgrävningen fann ett flertal pilspetsar som 

befann sig ovanför skelettet och som satt i ett sådant 

läge att de med största sannolikhet sköts ner i graven 

under begravningsprocessen. Mannen var troligen också 

invirad i ett skinn. Denna grav innehöll gravgåvor i form av 

två stycken pilspetsar vilka placerats mellan låren på 

den döde mannen (Larsson 1988, sid. 114).

Grav 26  

Denna grav bestod av en trapetsformad grund grop med en 

djupare del i mitten där den döda, i det här fallet en 

kvinna i femtioårsåldern, placerats. I de fyra hörnen av 

gropen fann man färgningar efter stolphål och man 

tolkade det så att dessa stolpar hade stötta ett tak som 
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befunnit sig ovanför graven. Den döda kvinnan låg i en ställning som inte kan ha varit naturlig 

då den var allt för hopkrupen och slutsatsen var att man hade uppnått detta genom att surra 

den dödas kropp med skinn och rep. Den träkonstruktion som placerats ovanför graven ingick 

i begravningsceremonin som utfördes. Den döda placerades i gropen varefter man täckte 

hennes surrade kropp med ett tunt lager sand. Efter det brände man ner takkonstruktionen 

vilken föll samman och hamnade i gropen. Efter det fyllde man igen resten av gropen och 

kvinnan var på så sätt begravd (Larsson 1988, sid. 115).

Grav 14

   

Detta är en av de gravar i vilken man gravlagt mer än en person. Denna typ av grav 

förekommer i Skateholm, men det är gravarna med en död som dominerar. I den här graven 

fanns två döda, en äldre man i femtioårsåldern och en ung kvinna. Mannen låg på ryggen 

medan kvinnan låg i sovställning och var placerad delvis över mannen med handen på hans 

höft. Om dessa 

personer på något vis 

hörde ihop, i form av 

släktskap eller om de 

kanske var gifta vet 

man inte men att de 

begravdes samtidigt 

råder det ingen tvekan 

om. Kvinnan hade en 

skada på kraniet som 

kan ha orsakats av ett 

hårt slag mot huvudet 

och med andra ord 

kan kvinnan ha dödats 

för att sedan placeras i 

graven tillsammans 

med mannen. Det bör 

dock tilläggas att 

denna skada också 
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kan ha orsakats efter gravläggningen i form av ett grävande djur som kommit åt den döda 

kvinnan (Larsson 1988, sid. 109).

Grav 41

Precis som den förra graven innehöll denna grav två döda, en man och ett barn. I det här fallet 

handlade det om en äldre man liggande i sovställning samt ett barn som låg vänd mot honom. 

Inga gravgåvor påträffades i graven. (Larsson 1988, sid. 131) Det faktum att de båda döda 

ligger så nära varandra samt att kroppsdelarna är anatomiskt korrekt placerade tyder på att de 

nedlades i graven samtidigt (Nilsson Stutz 2003, sid. 241).

Grav 47

Även denna grav innehöll två döda människor, i det här fallet en ung man och ett barn på 

högst ett år. Graven fanns på cirka en meters djup och var detta gravfälts djupaste grav. Denna 

grav var också, i förhållande till de andra gravarna vid Skateholm, rikt utrustad med 

gravgåvor. Mellan mannens lårben fanns tre bergartsyxor. Dessutom fanns det en oval sten 

också den i bergart. Stenen i fråga var inte bearbetad men då den låg tillsammans med övriga 

gravgåvor är det inte troligt att den kom dit av en slump (Larsson 1988, sid. 135 ff.).

8. 2. Exempelgravar från gravfältet vid Skateholm II 
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Detta gravfält är mindre än det yngre gravfältet vid Skateholm I, man fann vid utgrävningarna 

22 gravar, varav två hundgravar (montertext, Trelleborgs museum), men det innehåller ett 

flertal gravar som kan tolkas ur ett ockult perspektiv och precis som vid det yngre gravfältet 

vid Skateholm I förekommer det många olika typer av gravläggningar samt stora skillnader 

mellan de olika gravarna när det gäller såväl de dödas placering som gravgåvor och 

avsaknaden av sådana.

Grav XI

Denna grav innehöll en ung man som placerats på rygg. Det 

som är speciellt med den här graven är att man i gravens 

fotända placerat ett antal kronhjortshorn. Hornen består både 

av en hel krona där även en del av kraniet bevarats samt 

fällhorn (Larsson 1988, sid 142). Hornen är placerade så att de 

täcker den unge mannens ben och även en del av den vänstra 

armen.

Grav IV 

I denna grav hade man nedlagt en man i fyrtioårsåldern 

(Larsson 1988, sid. 122). Vid undersökningen upptäckte man 

att den döda placerats i någon typ av träkonstruktion, vilket 

hade lämnat en mörkt färgad kant som markerade gravens 

kant, och vid närmare undersökningar upptäckte man att det 

handlade om någon form av kista. Det visade sig snart att 

detta svarta skikt även täckte botten av graven, under den 

gravlagde mannen. Skiktet visade sig ha formen av fören på en kanot och möjligheten är att 

den döde placerats i en kanot vid gravläggningen (Larsson 1988, sid 112 f.).

Grav IV är också rikt utrustad men gravgåvor, då man har placerat en stor samling föremål i 

den. Det handlar om en stenyxa, två stenplattor, fyra flintspån, en rund sten och en lång 

bennål som placerats vid huvudet samt delar av en stor hornharpun som återfanns under 

vänster överarm (Larsson 1988, sid. 122).  

9. Spår efter schamanism vid Skateholm
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Schamanismen är en trosuppfattning som har existerat under en mycket lång tid och 

förmodligen existerade den redan under jägarstenåldern och även i Sydskandinavien. Det kan 

dock vara svårt att hitta spår efter schamanismen vid en första anblick på en boplats. Även här 

har gravarna varit viktiga källor och det finns många tecken som tyder på att schamanism 

utövades vid Skateholm under jägarstenåldern..  

9.1 Spår efter schamanism i gravarna vid Skateholm II

Gravarna vid Skateholm uppvisar som tidigare konstaterats stor variation och i flera av 

gravarna kan man finna tecken på att man har utövat schamanism vid dessa boplatser. De 

gravar som uppvisar dessa spår är främst koncentrerade till den yngre gravplatsen vid 

Skateholm II. Det som jag främst har tittat efter är de gravar där man har funnit djur gravlagda 

ensamma eller tillsammans med människor, såväl hela kadaver som delar av djur. Djur är 

starkt förknippade med schamanismen på ett såväl andligt som fysiskt plan. Andra spår efter 

schamanism kan vara föremål som schamanen kan ha använt under ceremonier och riter och 

som kan vara placerade i gravarna.

Grav XVII  

Denna grav innehöll en man i trettioårsåldern. Han var placerad på ryggen och de något 

ovanliga gravgåvorna bestod av en kota av en tumlare i det vänstra armvecket samt ett 

kranium av en mård i det högra armvecket. Denna typ av gravgåvor, bestående av kvarlevorna 

efter flera olika djurarter, förekom även i andra gravar, såväl mans- som kvinnogravar. 

(Larsson 1988, sid. 140)

Grav VIII  

Även i denna grav förekom kvarlevorna efter både människa och djur. I det här fallet rörde 

det sig om en kvinna som var placerad i sittande ställning. I graven förekom även kvarlevorna 

efter en unghund som placerats liggande på sidan med fram- och bakbenen vilande över den 

gravlagda kvinnans ben. Vid undersökningarna kom man fram till att man knäckt nacken på 

hunden för att sedan kasta ner den i graven när igenfyllningen av graven redan påbörjats.
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Denna grav är inte unik vid Skateholms gravplatser. I några ytterligare gravar förekom 

lämningar efter hundar, i ytterligare en grav fanns en hund som dödats i samband med 

begravningen. I andra gravar fanns skelettdelar efter hundar som styckats inför nedläggningen 

(Larsson 1988, sid. 150). Att hundarna behandlats på så vitt skilda sätt vid gravläggningarna 

kan tyda på att olika hundar hade olika status och betydelse vid Skateholm.

Grav XXI 

Denna grav är en av de elva hundgravar som man fann vid Skateholm. Till skillnad från de 

nyss nämnda gravarna där även människor var gravlagda var dessa hundgravar uteslutande till 

för djuren. I grav XXI hade en hund placerats 

på vänstersidan i en ställning som påminde 

om människornas sovställning. Att hunden på 

något sätt haft stor betydelse för samhället 

kan man ana genom att den även fått ett 

flertal gravgåvor nedlagda i graven. Dessa 

gravgåvor bestod av ett kronhjortshorn som 

placerats vid ryggen, tre välanvända 

flintknivar som fanns vid höften samt en 

hornhammare som placerats på hundens 

bröst. Denna hornhammare hade ett kraftigt 

huvud, som dock påverkats av den långa tid 

den legat under marken, samt ett flertal 

ristningar. Ristningarna på hammarens huvud 

består av romber och de ristningar som finns 

på skaftet består av sneda och tvärgående streck. Denna grav är en av de rikaste när det gäller 
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gravgåvor som man fann i Skateholm, rörande såväl människo- som hundgravar. (Larsson 

1988, sid. 148)

    När man fann hundgravarna i Skateholm var de unika i Norden men vid senare grävningar i 

Västergötland fann man andra hundgravar och vid undersökningar vid andra boplatser har 

man funnit kvarlevor efter hundar som man senare, då hundgravar konstaterats på andra 

platser, omvärderat och sett som möjliga gravläggningar. Även i andra delar av världen 

existerar hundgravar från jägarsamhällen, bland annat i Sibirien (Larsson 1988, sid. 150 och 

152).

9.2 Andra spår efter schamanism i Skateholm   

Då schamanen förmodligen var en viktig person i sitt samhälle är det logiskt att anta att det 

kan finnas spår efter hans eller hennes verksamhet även utanför gravarna. Det är mycket 

möjligt att schamanen hade en bas för sin verksamhet och det är också rimligt att det fanns en 

speciell byggnad där schamanen utförde sina ceremonier. Därför kan man troligtvis finna spår 

efter schamanism även utanför gravarna vid Skateholm. 

Konstruktion 10

Denna konstruktion var placerad mitt i gravfältet vid Skateholm I och var omgärdat av gravar. 

Konstruktionen var 11 meter lång och 7 meter bred och längs dess yttre gränser fann man spår 

efter stolphål. Man fann också vid undersökningen att tre kraftiga 

stolpar funnits inne i konstruktionen, förmodligen som takbärande 

stolpar. Det fanns även spår efter tunnare stolpar inne i konstruktionen 

som skulle kunna tolkas som att de användes för att dela upp 

konstruktionen i mindre rum eller avdelningar. Konstruktionen hade 

även ett försänkt golv och i det sydvästra hörnet fanns en eldstad och 

även i andra delar av konstruktionen fanns spår efter aktiviteter förknippade med eld . Ett 

antal lösa föremål fanns också inne i konstruktionen. Dessa bestod av tydliga spår efter 

flintbearbetning, nygjorda pilspetsar, skrapor och olika typer av yxor. Dessutom fanns en grav 

i det sydvästra hörnet av konstruktion 10. Graven innehöll en kvinna med avhugget huvud. 

(Strassburg 2000, sid. 251) 
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Struktur 15

 

Denna struktur var placerad mitt i gravfältet vid Skateholm I. Strukturen var åtta meter lång 

och fem meter bred och spår efter stolphål fanns i golvet. Även i det här fallet var golvet 

nedstänkt och man fann vid undersökningen spår efter eldar. Inne i 

strukturen fanns även stora mängder av lösa föremål av ben och flinta 

bland annat i form av verktyg. Till skillnad från konstruktion 10 fann 

man inte någon begravd människa inne i struktur 15 och avståndet till 

omgärdande gravar var längre, däremot är denna struktur inte lika väl 

undersökt som den förra. I övrigt påminner struktur 15 mycket om konstruktion 10 

(Strassburg 2000, sid. 250 f.).

10. Det ockulta i Skateholm

Det okända är ofta skrämmande och människan kan känna ett behov av att förstå det okända 

på ett eller annat sätt och ett av dessa sätt kan vara att tillskriva det okända övernaturliga 

förklaringar. Det finns många exempel från olika tidsepoker på tron på det övernaturliga och 

på demoner och andar och det finns vissa spår 

även i gravfälten vid Skateholm som tyder på 

att man under jägarstenåldern i det som nu är 

Sverige ansåg att övernaturliga fenomen av 

olika slag existerade.. Denna tro kan ha tagit 

sig uttryck på flera olika sätt och spår efter 

detta kan man finna vid Skateholm I såväl som 

Skateholm II

10.1. Rädslan för de odöda   

Tron på odöda varelser såsom demoner och 

spöken finns det exempel på från många 

tidsåldrar men kan man ha trott på liknande 

gestalter redan under ertebølleperioden i 
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Skateholm? Jag anser att det finns tecken på detta i ett flertal av gravarna vid såväl Skateholm 

I som Skateholm II. 

    Om man verkligen trodde på odöda varelser och på att de döda kunde komma tillbaka och 

hemsöka de levande i Skateholm måste man ha gjort allt som stod i ens makt för att förhindra 

att detta hände. Tecken på detta kan man finna i flera gravar. Ett exempel på detta är grav XI 

vid Skateholm II. Denna grav innehöll en ung man som gravlagts på ryggen. Det 

anmärkningsvärda är dock att man över nederdelen av benen placerat ett flertal 

kronhjortshorn. Att de placerats som de gjort tyder på att de inte bör betraktas som gravgåvor, 

de har inte placerats på ett sätt som tyder på att man har skänkt dem åt den döde, jag anser att 

det snarare tycks handla om att man har försökt trycka fast den döda, försäkra sig om att han 

var ordentligt förankrad i graven. Varför man skulle göra detta kan vara svårt att förstå, en 

människa som begravts under marken med ett tjockt lager jord ovanför kan knappast tränga 

upp ur sin grav på naturlig väg. En möjlig förklaring är att man var rädd att mannen skulle 

återkomma som odöd om man inte vidtog vissa åtgärder. Dessa åtgärder kan mycket väl bestå 

av just de som det finns exempel på i grav XI. Efter det att man placerat den döde i graven 

täckte man hans smalben med kronhjortshorn för att förhindra att han skulle ta sig upp ur 

graven efter döden för att hemsöka de levande och orsaka dem bekymmer. Denna typ av 

behandling förekommer även vid andra gravplatser, men då rör det sig ofta om att man 

placerat stenar över den döde (Larsson 1988, sid. 114). 

    Vid Skateholm I och II finns det bara ett exempel på en död som tvingats på plats av stenar, 

den döda i grav 5 som fått benen täckta av sten. Även i Danmark, på boplatser som var 

samtida med Skateholm, finns flera exempel på liknande handlingar. Enligt Jimmy Strassburg 

finns det även andra exempel på hur man har försökt hindra de döda från att gå igen. Det kan 

handla om att man placerar stenar längs kanten på graven eller på en kistas lock, det behöver 

med andra ord inte röra sig om att placera stenarna direkt på den döda. Strassburg anser att det 

handlade om att hindra såväl själen som kroppen från att lämna graven och hemsöka de 

levande som spöken och demoner. Man kan dock ha utfört dessa ritualer också för den dödas 

skull, man ska ha ansett att genom att fixera den döda i graven så hjälpte man honom eller 

henne att ge sig av på den resa som ledde till livet bortom döden (Strassburg 2000, sid. 

180ff.).       

    En annan gravlagd som fått utstå en liknande behandling är mannen i grav 33 från 

Skateholm I. Denna man har lagts på mage varefter pilar skjutits ner i graven. Detta är också 

den enda döda som placerats på mage, ett faktum som gör det ytterligare svårt att ta sig upp ur 

graven. Även det faktum att mannen var invirad i ett skinn bidrar till detta, alla dessa faktorer 
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ihop måste ha gjort det omöjligt för den döda att gå igen. Under såväl järnålder som 

vikingatid förekom det att man placerade de döda på mage i graven. Då innebar det att den 

döda lidit av en smittsam sjukdom eller uppträtt på ett olämpligt sätt i livet varför man 

placerade personen på magen för att han eller hon inte skulle återkomma efter döden (Larsson 

1988, sid. 114). Ertebølleperioden och den betydligt senare järnåldern skiljer sig mycket från 

varandra, både kulturellt och tidsmässigt men det är inte omöjligt att seden att lägga döda som 

på något sätt kunde utgöra en fara för sin omgivning på mage uppstod redan under denna 

tidiga period. Till skillnad från andra potentiellt farliga döda hade denna man försetts med 

gravgåvor i form av två pilspetsar. Om mannen i fråga skulle vara farlig för sin omgivning 

och man fixerat honom i graven på grund av detta kan gravgåvor vara svåra att förklara. Att 

först behandla en död på ett vanvördigt sätt för att sedan förära honom med gravgåvor kan 

anses vara motsägelsefullt. Jag tror att mannen kan ha varit viktig för sitt samhälle, kanske var 

han en stor och respekterad jägare och hans höga ställning gjorde att man trots allt skänkte 

honom gravgåvor. Anledningen till att han fixerats i graven kan vara på grund av att han dog 

på ett spektakulärt och ovanligt sätt eller kanske att han uppförde sig underligt under 

slutskedet av sitt liv vilket kan ha fått hans omgivning att tro att han var besatt av onda andar. 

Detta kan ha varit en stor anledning till att man ville hindra honom från att gå igen efter 

döden.

    Ytterligare en gravläggning som kan tolkas som att man försökte hindra den döda från att 

gå igen är grav 26 vid Skateholm I. I det här fallet handlar det om en äldre kvinna som 

placerats i en hopkrupen ställning och virats in i rep eller skinn. Detta förfarande påminner 

delvis om behandlingen av mannen i grav 33 vilket beskrevs på föregående sida. En stor 

skillnad är dock att det i grav 26 även ingick en takkonstruktion i trä som brändes ner i 

samband med gravläggningen. 

    Enligt Lars Larsson kan bränning ha ett samband med att man trodde att människan hade 

flera själar och även efter döden kunde en av dessa själar stanna kvar i kroppen vilket innebar 

att man måste utföra en ritual för att den skulle lämna kroppen. Detta kunde innebära att man 

brände ner ett dödshus (Larsson 1988, sid. 162). Detta skulle kunna vara fallet även med grav 

26. Det skulle dock inte förklara varför hon surrades fast i graven. Det finns flera möjligheter 

till tolkning. En möjlighet är att kvinnan ansågs vara besatt av en ond ande eller att hennes 

själ på något sätt varit ”smittad” och att man genomförde bränningen men sedan även surrade 

fast den döda för att försäkra sig slutgiltigt om att hon inte skulle gå igen och göra livet svårt 

för sin omgivning. En annan möjlighet är att även brännandet av träkonstruktionen ingick i 

den ritual som gick ut på att förhindra den döda från att återkomma efter döden. Att bränt trä 
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blandades med jorden i graven kan ha ökat möjligheten att den döda stannade i graven och 

inte kom tillbaka som odöd. Att detta tycks vara den enda grav som försetts med en liknande 

konstruktion kan anses utesluta teorin om att man ville få själen att lämna kroppen. Fler 

exempel på denna typ av grav borde då finnas på gravfältet då alla människor rimligtvis borde 

ha haft själar. Av alla gravar i Skateholm fanns det endast sammanlagt tre brandgravar, övriga 

var skelettgravar (montertext Trelleborgs museum).

    Det sista exemplet som jag tolkar som att man försökt förhindra att en död från att gå igen 

är grav 13. Denna grav innehöll kvarlevorna efter en man som styckats i samband med 

gravläggningen och placerats i graven i ett till stora delar anatomiskt felaktig position. Detta 

kan vara ett tecken på att man även i det här fallet var rädd för den döda och att han skulle 

komma tillbaka som odöd. Att han utsatts för en betydligt brutalare behandling än de andra 

som man velat förhindra från att gå igen kan vara ett tecken på att han var farligare än de 

andra gravlagda. Kanske hade han uppfört sig på ett mycket underligt vis när han levde eller 

kanske kan hans död ha med saken att göra. Det är konstaterat att han blev ihjälskjuten med 

pil och båge vilket inte tycks vara en mystisk död i sig. Däremot vet vi ingenting om skytten. 

    Kanske ansåg man att mannens död hade övernaturliga förtecken då man inte kunde finna 

några spår efter skytten eller att man inte kände till att det fanns andra människor i närheten 

och att man på så sätt inte hade några fiender. Det man inte kan förklara kan ofta te sig 

skrämmande och möjligheten finns att man tillskrev en oväntad och skrämmande händelse 

ockulta krafter. En annan förklaring till det mycket våldsamma förfarandet med den döda 

kroppen kan vara det vildsvinshugg som mannen tidigare drabbats av. Denna skada 

invalidiserade honom och orsakade ledförändringar och värk (Larsson 1988, sid. 116 f.). Jag 

tror att det är möjligt att man även tillskrev dessa problem övernaturliga krafter. I flera 

kulturer tillskriver man olika djur magiska krafter vilket kan vara fallet även här. Kanske 

ansåg man att vildsvinet överförde något av sin ande när det anföll mannen vilket gjorde att 

han fick en del av vildsvinets själ. Detta kanske inte manifesterade sig under hans levnad men 

det är mycket möjligt att man var rädd för att mannen skulle återkomma efter döden och om 

han då hade en del av vildsvinets ande skulle han kunna vara ett stort hot för sin omgivning 

varför man styckade honom före nedläggningen i graven.  
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10.2. Livet efter döden 

Det finns inga klara belägg för vilken uppfattning man hade om ett eventuellt liv även efter 

döden under jägarstenåldern men vissa fynd som man gjort i gravar från denna tid kan sägas 

tyda på detta. Dessa spår kan man även finna på gravfälten vid Skateholm. 

    Ett exempel på en grav som kan uppvisa spår efter tron på ett liv även bortom döden är 

grav 14. Denna grav innehöll en äldre man och en ung kvinna som låg i sovstälning med 

handen på mannens höft. Denna ställning tyder på en viss intimitet dem emellan. Vilket 

förhållande de kan ha haft till varandra vet man inte. En möjlighet är att det är en man och 

hans unga fru eller älskade. En annan möjlighet är att den äldre mannen är far till den unga 

kvinnan. Varför de gravlagts tillsammans är också det en gåta. En möjlighet är att de har dött 

samtidigt och därför placerats i samma grav. Denna teori är dock mindre trolig då kvinnans 

ställning antyder att de hade ett närmare förhållande, om de bara hade varit två människor 

som råkat dö samtidigt hade man förmodligen inte placerat kvinnan delvis över mannen och 

med handen på hans höft. En detalj som skulle kunna peka på att mannen och kvinnan hör 

ihop på något sätt är det faktum att kvinnan har en skada på kraniet. Skadan kan ha uppstått då 

hon fick ett slag i huvudet vilket ledde till en säker död, men den kan även ha uppstått då 

grävande djur kan ha tagit sig in i graven och kommit åt kraniet (Larsson 1988, sid. 109). Om 

fallet är så att kvinnan fick ett så kraftigt slag i huvudet att det ledde till hennes död måste det 

ha skett i samband med gravläggningen vilket kan innebära att kvinnan dödades enbart för att 

placeras i graven med den äldre mannen. Anledningen till detta kan vara att man trodde att 

mannen skulle leva vidare även efter döden, i en annan värld, och att han inte skulle behöva 

färdas dit ensam. Detta kan vara anledningen till att man slog ihjäl den unga kvinnan, hon 

skulle följa honom till livet efter detta och vara hans följeslagare och kanske käraste där. 

    Det finns exempel på ceremonier från andra kulturer där människooffer utförts i samband 

med gravläggningar, exempelvis kunde det hända att tjänare dödades och placerades i sin 

härskares grav. Ett annat exempel kan hämtas från Fidjiöarna där det kunde hända att en 

hustru eller mor frivilligt lät sig dödas och gravläggas med en man för att uppnå en högre 

status efter döden än den de haft i livet (James 1986, sid. 115). Det är möjligt att även grav 14 

vid Skateholm I är ett exempel på denna typ av ceremoni. Om kvinnan lät sig dödas frivilligt 

eller om det skedde mot hennes vilja är omöjligt att veta men intimiteten mellan de döda i 

graven antyder att man inte trodde att hon skulle vara negativt inställd efter sin död utan att de 

båda döda skulle spendera sitt liv efter döden tillsammans. Något som kan anses vara 

underligt är att graven saknar gravgåvor. Om man trodde att de båda döda skulle leva vidare 
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någon annanstans efter sin död skulle man kunna tänka sig att de skulle behöva föra med sig 

föremål dit som kunde hjälpa dem att klara av livet där. En möjlighet är att man trodde att de 

inte skulle behöva det då de inte behövde världsliga föremål i sitt nya liv, det är svårt att 

föreställa sig vad man under denna tid trodde om livet bortom döden och hur det gestaltade 

sig men kanske behövde de inga föremål med sig då de hade varandra.

    Ytterligare en grav som kan visa på föreställningar om livet efter detta är grav 41 som 

innehöll en man och ett litet barn. Att de begravdes tillsammans råder det ingen tvekan om. 

Det är inte klart om de båda döda var släkt med varandra. En möjlighet är att mannen var far 

till barnet och att de dog samtidigt varför de också begravdes samtidigt. En annan möjlighet är 

att de inte hade någon typ av släktförhållande men att de dog samtidigt eller en kort tid efter 

varandra och därför valde man att placera dem i samma grav. Detta skulle kunna handla om 

att man ville vara praktisk men en annan möjlighet är att man även i det här fallet hade 

föreställningar om livet efter detta och det var därför man valde att låta de båda döda ligga i 

samma grav. Barnet dog mycket ungt då han eller hon måste ha varit helt hjälplös och inte 

kunnat klara sig själv under en särskilt lång tid i livet. Kanske var det så att man inte ansåg att 

ett litet barn skulle kunna klara sig i livet efter detta heller. Det faktum att de döda ligger så 

nära varandra, mannen i sovställning och barnet vänd mot honom och intill hans armar nästan 

som om han eller hon ligger i mannens famn. Detta tyder på ett nära förhållande dem emellan. 

Kanske var det så att man valde att placera mannen i graven tillsammans med barnet så ett 

den vuxne mannen skulle kunna ta hand om barnet då de hade färdats till den andra sidan. Ett 

så pass litet barn klarar sig inte ensam när han eller hon lever och om man i Skateholm och 

under jägarstenåldern hade föreställningar om att man levde vidare även efter döden är det 

rimligt att anta att det var likadant där. Inte heller i denna grav fanns det några gravgåvor 

vilket kan vara ett tecken på att man trodde att varken mannen eller barnet skulle behöva 

världsliga föremål på den plats de skulle anlända till efter att de gravlagts. Precis som när det 

gäller grav 14 kan det vara så att de bara behövde varandra, barnet behövde mannen för att ett 

så pass litet barn är hjälplöst på egen hand och kanske var det så att mannen endast hade en 

uppgift i livet efter detta, att ta hand om barnet. En möjlighet, både i det här fallet och när det 

gäller grav 14 är att man trodde att när man väl kom fram till det slutliga målet, livet efter 

detta, väntade där allt man behövde och att man inte behövde ta med sig någonting på vägen 

dit.

    Det finns ytterligare en grav i Skateholm där såväl ett barn som en vuxen har gravlagts och 

som uppvisar tecken på att man trodde på ett liv bortom döden. I detta fall handlar det om 

grav 47 där en man och ett barn på högst ett år placerats. Barnet placerades invid mannens 
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huvud till skillnad från grav 41 där barnet var placerat vid mannens armar. Inte heller i detta 

fall kan man vara säker på om de båda döda var släkt med varandra eller om de helt enkelt 

begravdes ihop eftersom de dog samtidigt. Det som framför allt skiljer sig från den liknande 

grav 41 är att det i grav 47 fanns ett flertal gravgåvor. Det rörde sig om bergartsyxor samt en 

oval sten av samma material och de fanns mellan mannens lår. Om man hade föreställningar 

om livet efter detta och trodde att mannen och barnet skulle leva vidare även efter döden är 

det troligt att även dessa föremål skulle komma till användning i denna andra värld. Att 

gravgåvorna består av bergartsyxor tyder på att man väntade sig att mannen och barnet skulle 

kunna stöta på svårigheter på sin färd och att mannen skulle bli tvungen att försvara sig och 

sin unga följeslagare, kanske ansåg man att vägen till den andra sidan skulle vara farofylld 

och att man skulle stöta på fiender varför mannen skulle behöva vara beväpnad. Detta skiljer 

sig mycket från de tidigare gravarna där inga föremål alls placerats i gravarna. Varför detta 

fall är annorlunda kan vara svårt att svara på. En möjlighet är att man trodde på olika världar 

och att olika människor skulle vara tvungna att ta sig till livet på andra sidan döden på olika 

sätt och på olika vägar. 

    Vad som väntade den döda kan ha reglerats av hur man hade levt, kanske var det så att en 

person som misskötte sig eller uppträdde underligt eller var illa omtyckt av sin omgivning 

skulle få det svårare i livet efter detta, i flera kulturer finns det föreställningar som dessa, 

exempelvis järnålderns och vikingatidens sed att begrava människor på magen om de varit 

sjuka eller betett sig på ett föga tillfredsställande sätt och kristendomens föreställning om 

himlen och helvetet. I det här fallet handlar det dock om ett barn på under ett år och det är 

svårt att tro att ett barn som är så pass litet kan ha utfört några illvilliga handlingar under sin 

korta levnad. En möjlighet är att barnet dog av en okänd eller sällsynt sjukdom eller att han 

eller hon dog på ett sätt som var utöver det vanliga varför man ansåg att även färden till den 

andra sidan skulle vara farofylld och utöver det vanliga. Då skulle barnet även behöva en 

vuxen för att kunna ta sig förbi dessa faror varför man valde att begrava mannen tillsammans 

med honom eller henne. Det finns fler exempel på gravar som innehåller såväl en vuxen som 

ett barn i Skateholm. Gravläggningarna har gått till på olika sätt, ibland har de döda barnen 

lagts ner i redan existerande gravar och i andra har det rört sig om att barnen har begravts 

tillsammans med en vuxen som precis hade dött. Det är också möjligt att man väntade med att 

begrava barnet till en vuxen dött (montertext Trelleborgs museum). Vilket fallet än var tycks 

detta dock stödja teorin att barnet behövde någon som tog hand om honom eller henne även 

efter döden.  
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En annan typ av grav som kan visa tecken på tankar om ett liv efter detta är grav IV från 

Skateholm II där man begravt en man i 40-årsåldern. Det speciella med den här graven är det 

svarta skikt som hade formen av en kanot och vilket kan tyda på att mannen begravts i 

förpartiet av en sådan farkost (Larsson 1988, sid.112 f.). Det finns många exempel på olika 

typer av gravläggningar från forntiden som på något sätt har med skepp och båtar att göra och 

de har dykt upp på många platser och under en mycket lång tid ända från yngre stenålder till 

vikingatid. Det har bland annat rört sig om stockbåtar, en typ av lockförsedd båt som 

placerades på en stenkonstruktion, en typ av grav som existerade från sen stenålder till 

bronsålder. Ett annat exempel är båtar av skinn eller bark som tycks ha haft samma funktion, 

att fungera som kista för de döda. En av de mest spektakulära gravtyperna med båtanknytning 

är skeppssättningarna i sten. Denna typ av konstruktion uppkom under bronsåldern och 

förekom som gravskick ända in i vikingatid. Att skepp har varit viktiga och kanske även haft 

en symbolisk betydelse genom förhistorien syns bland annat i motiv på bronsföremål samt på 

de många hällristningarna föreställande båtar. Göran Burenhult påpekar att gravläggning i 

båtar inte nödvändigtvis hade en symbolisk betydelse, det kunde lika gärna vara av praktiska 

skäl, det vore lättare att begrava den döda i en redan existerande båt istället för att tillverka en 

ny kista (Burenhult 2000 Bd 2, sid. 74f.). Man kan dock inte utesluta att man valde att placera 

den döda i en båt eftersom man hyste föreställningar om livet efter detta och att den person 

som placerades i båten använde den som transportmedel för att ta sig till den plats som han 

eller hon hade som slutdestination efter döden. 

    Att man valde att placera de döda i just båtar kan anses vara logiskt då man ofta valde att 

bosätta sig nära vattnet under stora delar av förhistorien och Skateholm är ett tydligt exempel 

på detta då boplatserna låg intill en lagun. Båten är ofta det viktigaste transportmedlet för 

människor som bor nära vattnet och det är lätt att sluta sig till att man valde båten som 

transportmedel även för resor bortom döden. Mannen i grav IV kan ha gravlagts i en båt av 

just den anledningen att kanoten han placerats i skulle föra honom till en destination på andra 

sidan havet, en plats där han kunde leva vidare efter döden. Graven var också utrustad med ett 

flertal gravgåvor av olika karaktär. Det rörde sig om en stenyxa, stenplattor, flintspån, en rund 

sten, en bennål samt en stor harpun. Om man placerade gravgåvor i gravarna för att de skulle 

användas i ett kommande liv efter döden stärker åtminstone en av gåvorna i grav IV denna 

teori. Harpunen måste ha varit ett viktigt fiskeredskap för de boende i Skateholm och vid en 

färd över vattnet kan detta redskap komma till användning vid ett flertal gånger om man 

önskade fiska. Detta kan även vara fallet om man färdas över vattnet efter sin död. Om man 

föreställde sig att färden till landet på andra sidan döden gick över ett hav som liknade det hav 
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man var bekant med, det som man visste existerade i den levande världen, eller att det 

åtminstone innehöll någon form av marint liv kunde personen som färdades över det behöva 

en harpun, antingen för att skaffa föda eller kanske för att försvara sig mot havets varelser. 

Övriga gravgåvor kan ha haft en annan betydelse, kanske behövde han dem när han nått sin 

slutstation för att kunna leva där, stenyxan kan han ha behövt för att försvara sig mot 

eventuella faror och övriga gåvor, som framstår som mer alldagliga, kunde han tänkas behöva 

i det vardagliga livet, kanske för att tillverka verktyg och för att laga kläder och liknande, livet 

efter döden kan för mannen i grav IV på så sätt anses vara relativt likt det som han kan ha fört 

när han var vid liv. 

    Ytterligare minst en individ hade blivit begravd i en båt i Skateholm, i grav XX fann man 

spår efter vad man tror var en båt av bark vilken innehöll kvarlevorna av en ung kvinna. Även 

när hon blev gravlagd kan man ha haft idéer om en resa efter döden som skulle ta henne till en 

värld bortom denna. Även på andra platser som var samtida med boplatserna vid Skateholm 

har man funnit exempel på båtgravar. Vid flera danska boplatser har man funnit exempel på 

båtgravar där farkosterna varit placerade mellan stolpar eller intill dem som om de var 

förtöjda. Jimmy Strassburg anser att det faktum att man valde att begrava människor i 

förstörda eller inte kompletta båtar är ett tecken på att man ansåg att båtarna i sig själva var 

farliga odöda varelser som begravdes tillsammans med de döda för att de inte skulle orsaka de 

levande problem. Han anser att båtarna kan ha förstörts under viktiga resor eller något annat 

viktigt tillfälle varför de kunde anses vara farliga för sin omgivning och därför måste 

gravläggas (Strassburg 2000, sid. 230f.). Föreställningar om resor över vattnet efter döden är 

något som förekommer i flera kulturer och man hade som mål att ta sig till en plats där man 

kunde möta sina förfäder. Exempel på detta kan hämtas ur bland annat den grekiska och den 

keltiska mytologin och det finns exempel på att man sände iväg båtar med de döda i på en 

fysisk resa istället för att begrava dem (Strassburg 2000, sid. 234f.). Att så kan vara fallet 

även i Skateholm går inte att utesluta, om man valde att skicka de döda ut i lagunen kan dessa 

båtar ha förts en lång bit ut till havs och de kan vara förlorade för forskarna. Det faktum att 

man valde att begrava båtarna, eller delar av dem, och inte skicka ut dem på havet med sin 

döda last behöver dock inte betyda att inte även dessa båtar var avsedda för en resa, kanske 

ansåg man att en del resor efter döden inte behövde vara fysiska, utan endast skedde på ett 

andligt plan. Såväl grav IV och grav XX var riktade mot lagunen (Strassburg 2000, sid. 232) 

vilket kan anses stödja teorin att de döda skulle bege sig ut på en resa över havet. 
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11. Schamanism i Skateholm

Schamanism är en trosföreställning som har existerat under en mycket lång tid, spår efter 

liknande föreställningar kan ha existerat redan vid tiden för 

neandertalarna. De första mer konkreta bevisen på en tro som 

liknar schamanismen uppträdde dock under stenåldern i form av 

grottmålningar med schamanistiska motiv (Drury 1996, sid. 13). 

Grottmålningar kan inte tillskrivas den svenska forntiden men 

detta innebär inte att man inte trodde på schamanism även här. 

Spår på eventuella schamanistiska föreställningar kan anses 

existera på flera platser i Skandinavien, en av dessa är Skateholm. 

    Inom ett flertal schamanistiska kulturer har trumman 

förekommit som ett viktigt inslag. I Sibirien, som betecknas som 

schamanismens vagga användes trumman tidigt som ett rituellt 

tillbehör. Den ansågs besitta olika krafter och fungerade bland annat som en länk mellan 

denna värld och andra världar bortom denna. 

Den fungerade även som ett hjälpmedel när 

schamanen ville uppnå  en annan form av 

medvetande eller färdas mellan de olika 

världarna. Ofta var trummornas skinn 

dekorerade med liknande bilder som de som 

man även dekorerade stenhällarna med (Devlet 

2001, sid. 47). Även i andra kulturer med en 

schamanistisk tradition har trumman varit 

viktig, och i bland annat Nepal används detta 

tillbehör fortfarande (Walter 2001, sid. 107). 

Även i Sverige har trummor spelat en viktig 

roll vid schamanistiska ritualer. I det här fallet 

handlar det om norra Sverige och samernas 

traditionella trolltrummor. Dessa trummor var 

ovala och dess trumskinn var bemålade med 

bilder föreställande människor, djur samt 
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mytologiska och kosmologiska motiv. Dessa trummor användes bland annat när man ville 

uppnå trans (http://www.ne.se, sökord trolltrumma). 

    Att trummor användes vid schamanistiska ritualer  även i Skateholm går inte att utesluta. 

Det kan vara svårt att hitta tecken på detta men ett spår kan vara den hornhammare som man 

fann i hundgraven XXI. Lars Larsson påpekar att det finns en viss likhet mellan denna 

hornhammare och de föremål man använde som trumpinnar till de tidigare nämnda samiska 

trummorna (Larsson 1988, sid. 148). Det är mycket möjligt att man i Skateholm använde 

trummor vid schamanistiska ritualer för att uppnå ett transtillstånd eller för att kommunicera 

med andra världar. En liknande hornhammare från samma tidsperiod, även den dekorerad, har 

man funnit på Själland, men det är de enda två sådana föremål som hittats (montertext 

Trelleborgs museum). Hornhammaren fanns i en av hundgravarna vilket tyder på att hunden 

på något sätt var viktig, vilket bekräftas även av det faktum att graven var så rikt utrustad 

även av andra gravgåvor. Det är mycket möjligt att den gravlagda hunden när den var vid liv 

tillhörde en person med schamanistiska krafter. Djur kan tillskrivas stor betydelse inom flera 

schamanistiska kulturer. Hunden har tillskrivits övernaturliga krafter i flera olika kulturer, 

bland annat har man ansett att hunden har kontakt med högre makter (Larsson 1988, sid. 152). 

Den hund som nedlagts i grav XXI kan mycket väl ha varit en schamans pålitliga följeslagare 

och om den dog tidigare än sin ägare fick den en egen grav och förärades med gravgåvor för 

att markera dess särställning och viktiga funktion inom samhället och för dess ägare 

(montertext Trelleborgs museum). Det kan mycket väl hända att de föremål som placerats i 

graven tillsammans med hunden var föremål som använts av schamanen och som placerades i 

graven för att markera hundens ställning, som var högre än andra hundar då det varit 

följeslagaren till en schaman, en person som innehade en särställning bland människorna. 

Exempel på hundar som schamaners följeslagare och medhjälpare står att finna även på andra 

platser, såväl i arkeologiska bevis, exempelvis i ryska Oleoneostrovski Mogilnik, som i myten 

(Aldhouse-Green 2005, sid. 75). Även materialen i gravgåvorna kan ha varit av betydelse. 

Teorier om horn som mer än bara ett rent konkret och praktiskt material är inte omöjliga. En 

möjlighet är att horn stod för pånyttfödelse och fruktbarhet då hornen användes vid djurens 

parningsriter samt att de växte ut igen efter att de fällts (montertext Trelleborgs museum). Att 

placera schamanistiska hammare eller trumpinnar i horn kan därmed ha en symbolisk 

betydelse och gravgåvor i form av horn kan i vissa fall innebära att man hoppades att 

personen i fråga skulle återfödas eller leva vidare efter döden.

    Det finns också andra exempel på djur som viktiga följeslagare. I flera gravar, bland annat 

grav XVII, fann man spår efter djur som placerats tillsammans med den döda. En möjlig 
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tolkning är att dessa djur har varit förbundna med människan de gravlagts tillsammans med på 

ett djupare plan än att endast vara husdjur. I grav XVII var djuren en mård och en tumlare, 

djur som knappast passar som husdjur. Lars Larsson föreslår att djur som begravts 

tillsammans med människor kan betecknas som totem, att en person tilldelats ett djur vid 

födseln som sedan följer denna genom hela livet samt att djuret sedan fungerar som en andlig 

vägledare genom livet, vid kontakt med andra världar (Larsson 1988, sid. 143). I ett samhälle 

där schamanism är vedertagen och accepterad är denna typ av föreställning säkert inte 

omöjlig. De personer som begravts med djur kan ha varit människor som ansetts ha 

schamanistiska krafter och de har därför begravts med sina andeledsagare när de avlidit. 

Ytterligare ett tydligt exempel på detta är grav VIII som innehåller kvarlevorna efter en 

kvinna och en hund. Hunden har placerats delvis över kvinnans ben vilket tyder på ett nära 

förhållande dem emellan. Att hunden dödats i samband med gravläggningen styrker denna 

teori. Om hunden i fråga bara hade varit ett husdjur hade man förmodligen inte utsatt den för 

en liknande behandling, det är svårt att se att en hund inte skulle kunna tas om hand av en 

annan efter dess ägares död. Därför är det lätt att sluta sig till att denna hund var viktigare för 

sin ägare än så. Om hunden fungerade som andlig vägledare för sin ägare finns det dubbla 

anledningar att döda den för att den skulle kunna ansluta sig till sin döda partner. Dels kan 

den döda behöva sin vägledare även i ett eventuellt liv efter detta, då djuret då det var vid liv 

ansågs ha fungerat som länken mellan denna värld och den andliga världen och på så sätt 

ansågs inneha krafter som människan inte själv kunde besitta. På så sätt kunde den döda 

schamanen använda sig av sin ledsagare även i sin nya tillvaro bortom den levande världen. 

    En annan anledning till att hunden dödades kan ha varit att den utgjorde en fara för sin 

omgivning nu när den inte längre var förbunden med en schaman då denna avlidit. Det finns 

inte längre någon som kan kontrollera djurets andliga krafter som måste ha ansetts vara mer 

irrationella hos ett djur än hos en människa då djur, även om de är domectiserade, kan handla 

mot människornas vilja och uppvisa ett mer vilt beteende än dess ägare och andra människor 

önskar och kan kontrollera. Ett djur som anses inneha övernaturliga krafter och som saknar en 

människa som kan kontrollera dessa krafter och som det ska ha varit förbundet med, kan 

säkert anses vara betydligt farligare än ett djur som saknar dessa krafter, varför man ansåg sig 

vara tvungen att döda djuret. Att kvinnan i grav VIII kan ha varit schaman kan anses styrkas 

av det faktum att man vid undersökninag av skelettet fann att hon aldrig behövt syssla med 

någon typ av grovarbete, det är lätt att sluta sig till att en person som främst sysslar med det 

andliga inte ska behöva utföra kroppsarbete (montertext Trelleborgs museum). Grav VIII 

skiljer sig från de andra gravarna där man placerat djur. I grav XVII placerades kvarlevorna 
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efter två djur, men till skillnad från hunden i grav VII rörde det sig bara om fragment av dessa 

djur, en kota av en tumlare samt ett kranium av en mård. Dessa djur har förmodligen inte haft 

samma funktion som den tidigare nämnda hunden. En möjlig tolkning är att dessa människor 

inte har varit schamaner utan snarare tilldelats totemdjur av schamanen. Totemdjuren kan 

även anses vara en livslång andlig vägledare och djurets välgång påverkar även den människa 

de tillskrivits och tillhör (montertext Trelleborgs museum) Det är möjligt att mannen i grav 

XVII tilldelades en mård samt en tumlare som totemdjur. Enligt vissa teorier kan olika 

totemdjur markera social status (http://www.ne.se, sökord: totemism). Detta kan vara 

anledningen till att mannen i grav XVII tilldelats två djur, de kan förutom att ha varit hans 

andliga vägledare och följeslagare även ha markerat hans sociala status vid olika tillfällen i 

livet.

    Inom schamanismen finns det flera exempel på att djuren har en viktig roll. Det finns 

exempel på att schamanerna ansett att deras makt var sammankopplad med djuren och med 

naturen, att det är från detta de tagit sin kraft och att människor och djur var besläktade med 

varandra. Djuren kunde anses ha speciella krafter och schamanen behövde hjälp av djuren för 

att kunna besöka andra världar, där djuren tjänade som skyddsandar för schamanen (Harner 

1983, sid. 80f.).

    Då schamanen måste ha varit viktig för sitt samhälle är det lätt att tänka sig att denna 

person kan ha haft en bas, en speciell byggnad där han eller hon arbetade. En möjlig sådan är 

konstruktion 10 som låg mitt i gravplatsen vid Skateholm II. Detta var en byggnad med 

nedstänkt golv och med minst en eldstad. Denna typ av miljö skulle vara idealisk för 

schamanistiska ceremonier och för att skapa en atmosfär av mystik och isolation. Detta kunde 

säkerligen uppnås genom att man tände eldar vilket skapade stark rök som omgärdade de som 

befann sig inne i konstruktionen. På grund av det nedsänkta golvet skulle en liten byggnad 

som denna snabbt bli rökfylld och en mycket kvävande och het atmosfär skulle uppnås 

(Strassburg 2000, sid. 252f.). Här skulle man mycket väl kunna hålla en schamanistisk 

ceremoni och uppnå ett transtillstånd med hjälp av olika medel. Kanske var det här 

hornhammaren från grav XXI användes. Det kan ha varit så att man använde trummor för att 

uppnå det transtillstånd som krävdes eller för att besöka andra världar bortom denna. Även 

andra element kan ha varit viktiga vid ceremonier som denna. Kanske använde man sig av 

örter med narkotisk effekt, man har funnit spår efter olika typer av örter i Skateholm, både 

läkeörter och stimulernade sådana, det är möjligt att man kände till örter eller växter som 

kunde öka känslan av trans och att uppnå ett tillstånd då man ansåg sig besöka en främmande, 

andlig värld (Larsson 1988, sid. 71). Det finns inga bevis på att man använde narkotiska örter 
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i Europa under mesolitikum, däremot har man förmodligen gjort det under neolitikum och 

definitivt under senare perioder (Aldhouse-Green, 2005, sid. 87). Det är dock inte omöjligt att 

narkotiska medel har använts även under tidigare perioder. Andra sätt för schamanen att 

försätta sig i trans och komma i kontakt med andra världar bestod i att fasta eller meditera 

(montertext Trelleborgs museum) Att denna typ av ceremonier förekom i Skateholm är inte 

osannolikt, men att finna spår efter det är svårt. 

     Det fanns även en grav i konstruktion 10, grav 12. Kvinnan i graven, som var mellan 19 

och 21 år gammal,  hade fått huvudet avhugget. Det är dock konstaterat att graven är äldre än 

konstruktionen i sig och att det var under uppförandet av konstruktionen som kvinnans huvud 

och även axel förstördes (Larsson 1982, sid. 18) Således har kvinnan med största sannolikhet 

ingenting med konstruktion 10 att göra. 

    Enligt Jimmy Strassburg kan man under tidigare perioder ha trott på vattenlevande andar 

och att man beskyllde dem för att vattennivåerna steg. Det kunde handla om att schamanerna 

hade gjort någon typ av misstag, misslyckats i sitt arbete. Enligt Strassburg ansåg man att det 

kunde röra sig om gudomar, andar eller döda förfäder som orsakade översvämningarna och att 

schamanernas misstag åtminstone delvis var orsaken till detta. Strassburgs exempel härrör 

från slutet av maglemoseperioden och boplatserna vid Skateholm härstammar från den senare 

ertebølleperioden, men liknande föreställningar kan mycket väl ha överlevt och kanske kände 

man ett behov av att anklaga någon för en händelse man inte kunde förklara och att skylla på 

en person som sades vara den som var närmast de övernaturliga krafterna måste ha legat nära 

till hands (Strassburg 2000, sid. 113). Även vid Skateholm drabbades man av översvämningar 

då man var tvungen att flytta till en högre plats vid ett flertal tillfällen då vattnet steg (Larsson 

1988, sid. 52f.).   

    Även vid Skateholm I fanns en liknande konstruktion som vid Skateholm II, nämligen 

struktur 15. Även denna byggnad hade ett nedsänkt golv och spår efter eldar vilket gör att den 

mycket väl kan ha tjänat samma tänkbara syfte som konstruktion 10 vid den yngre boplatsen 

och gravfältet Skateholm II. Detta antyder att den schamanistiska traditionen existerade även 

under de tidigare perioderna i Skateholm och att de fortsatte när man flyttade till en ny, högre 

belägen plats. 

    Också det faktum att Skateholm ligger på en ö kan ha varit viktigt för schamanen. Enligt 

vissa teorier tjänade grottor som en gräns och ingång till andra världar för de döda som 

färdades till sitt nya liv efter detta. Även gravplatser på öar som den där Skateholm och även 

andra samtida boplatser var belägna kan ha ansetts tjäna som en ingång till de världar 

schamanen besökte under sina ritualer (Aldhouse-Green, 2005, sid. 86f.).    
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12. Slutdiskussion

Arkeologin vet ytterst lite om jägarstenålderns trosuppfattning, men säkerligen hyste man 

någon typ av åsikt om det övernaturliga och om livet efter detta och även om krafter som den 

vanliga människan inte hade någon kontroll över. Precis som nu kunde man på den tiden inte 

känna till någonting om vad som händer efter döden och om livet på något vis fortsätter 

därefter. Det är också logiskt att tro att man på den tiden var lika rädd för döden som de flesta 

människor är idag då det som händer efteråt är något okänt. Det är därför inte heller svårt att 

sluta sig till att man skapade sig föreställningar om olika övernaturliga fenomen. Idag finns 

det människor som tror på spöken och andra övernaturliga fenomen och de allra flesta har en 

föreställning om vad som händer efter döden, oftast i form av att man tillhör en religion och 

delar dess trosuppfattning.. De olika religionerna har olika uppfattningar om vad som händer 

efter döden men föreställningen om att man på något sätt kan leva vidare även efter det att 

kroppen avlidit förekommer det många exempel på. Förmodligen förekom det under 

jägarstenåldern, precis som nu, fenomen och företeelser som inte gick att förklara och som 

man då mycket väl kan ha tillskrivit en övernaturlig förklaring. Det är möjligt att man inte 

hade någon typ av organiserad trosuppfattning såsom de religioner som existerar idag, men att 

man trodde på personer med andra krafter än den vanliga människan och att dessa personer 

hade en särskild ställning inom stammen är mycket troligt. Under ertebølleperioden och 

troligtvis såväl tidigare som senare kan denna person mycket väl ha varit schamanen, en 

person med speciella andliga krafter och som fungerade såväl som en länk mellan livet och 

döden som med den här världen och andra världar bortom denna.

12.1. Det ockulta och övernaturliga under jägarstenåldern

Det tydligaste exemplet på att man trodde på övernaturliga fenomen även under en så tidig 

period som ertebølle står att finna i denna periods gravar bland annat i exemplet Skateholm. 

Att människorna begravts på så många olika sätt tyder på att man hade olika uppfattningar om 

olika människor och om vad som händer efter döden. Man tycks ha trott på att en del 

människor kunde komma tillbaka efter döden och hemsöka de levande. Denna teori stöds av 

de gravar där man valt att surra fast de döda eller pressa ner deras kroppar i gravarna med 
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hjälp av bland annat kronhjortshorn eller helt enkelt genom att skjuta ner pilar som tycks ha 

haft som syfte att försäkra att den döda stannade i graven. 

    Det finns också exempel på att man placerat stenar över de döda, något som tycks vara det 

som är det vanligaste förfarandet för att hålla kvar de döda i graven vid andra samtida 

gravplatser. Om man trodde att de döda skulle återvända från döden i kroppslig form eller om 

det endast var anden som skulle hemsöka de levande är inte klart men det tycks som om de 

åtgärder man vidtagit i vissa fall inte skulle vara nog för att hindra en levande människa från 

att ta sig upp ur en liknande grav. Ett exempel är grav XI där man placerat kronhjortshorn 

över den dödes ben. En levande människa hade kunnat flytta dessa ben och på så sätt gjort sig 

fri. Detta kan tyda på att nedläggningen av benen på något sätt omgavs av ritualer som hade 

som mål att skapa en form av andlig spärr som gjorde att benen fick den kraft som krävdes för 

att tvinga den döda att stanna kvar i graven. En annan möjlighet är att den döda blev svagare 

efter döden och att det räckte att placera exempelvis ett antal horn i graven för att den döda 

inte skulle lyckas ta sig upp ur den vare sig det var i kroppslig eller andlig form. Det mest 

sannolika är att man trodde att den döda skulle återkomma i andlig form, det är lättare att tro 

på det övernaturliga om man inte kan se det, att de döda rent bokstavligt lämnat sina gravar 

upplevdes troligen som lika osannolikt som det är idag. 

    Det är möjligt att man tillskrev underliga och skrämmande fenomen man inte kunde 

förklara de dödas andar och för att förhindra att denna typ av fenomen uppstod igen vidtog 

man åtgärder i form av de man kan se i flera gravar vid Skateholm där man kan se spår efter 

att man försökt fixera de döda i gravarna. Denna typ av fenomen kan exempelvis ha handlat 

om att någon dog på ett på den tiden oförklarligt sätt, kanske rörde det sig om en sjukdom 

som var mycket sällsynt och som man inte kunde förklara. Kanske trodde man att de personer 

som drabbats av en psykisk sjukdom skulle återkomma efter döden som en farlig ande, om 

man inte kunde förklara personens underliga beteende är det sannolikt att man ansåg att det 

hade övernaturliga förtecken då man inte kunde komma fram till en naturlig förklaring på 

något som var skrämmande och okänt och dessutom ovanligt. Det rörde sig säkert inte endast 

om psykisk ohälsa hos de personer man valde att behandla efter döden på detta vis. Det kan 

också ha rört sig om andra typer av irrationellt beteende, kanske ansåg man att personen 

ifråga var ondskefull och skulle vara så även efter döden. Det kan ha rört sig om personer som 

utfört brottsliga handlingar, säkerligen existerade mördare och tjuvar under även denna 

period. Detta kan vara anledningen till att man valde att försöka fixera den döda i graven, man 

ansåg kanske att de som betett sig på ett underligt eller ondskefulllt vis inte skulle kunna 

färdas till en annan plats efter döden dit de rättfärdiga eller ”normala” människorna färdades, 
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istället trodde man att de skulle hemsöka de levandes värld och ge upphov till oförklarliga och 

skrämmande fenomen, kanske i form av plötsliga och häftiga stormar och liknande 

företeelser. Även plötsliga och oväntade dödsfall utan uppenbar förklaring kan ha tillskrivits 

de dödas andar då man säkert ville kunna förklara dessa händelser på något sätt men man inte 

hade en naturlig förklaring. Ett fenomen som idag har en naturlig förklaring kan under 

jägarstenåldern säkert ha tett sig oförklarligt varför man ansåg det vara en övernaturlig 

händelse. 

    En annan till synes övernaturlig händelse kan ha varit att vattnet steg. Om vattnet steg flera 

meter på bara några hundra år kan man ha ansett att förfädernas andar på något sätt kan ha 

varit ansvariga för detta. Även om man inte upplevde vattnets stigande i vardagen måste det 

ändå under en lång tid ha funnits personer på de yngre boplatserna som mindes hur det kändes 

att vara tvungen att flytta till en ny boplats på grund av att vattnet steg, och även efter dessa 

personers död levde säkert historierna vidare. Denna typ av naturliga händelser som säkert var 

mycket besvärliga och traumatiska för människorna på boplatserna, kan mycket väl ha ansetts 

vara övernaturliga fenomen. Dessa fenomen kan man ha ansett vara orsakade av andar efter 

aggressiva eller ondskefulla personer som ville de levande ont, varför man valde att försöka 

hindra liknande personer från att lämna sina gravar. På så sätt hindrade man att denna typ av 

händelser skulle ske igen.      

    Även tron på ett liv efter döden, i en värld bortom denna, kan man se spår efter i gravarna 

vid Skateholm. Det handlar om gravgåvor, hur många och vilka som nedlagts i gravarna samt 

gravarnas utformning. I de fall där gravgåvorna är det som tycks markera en tro på livet efter 

detta rör det sig ofta om bruksföremål, sådant man använde när man var vid liv men som 

också kunde komma till användning i livet på andra sidan. Det handlar också om föremål som 

skulle kunna ses som vapen såsom bergartsyxor, detta tyder på att man trodde att färden till 

livet bortom döden kunde vara farofylld för vissa personer, kanske rörde det sig om personer 

som begått någon typ av misstag eller en ond gärning när han eller hon var vid liv varför 

personen i fråga måste bevisa sitt värde, om man klarar att försvara sig på vägen till den andra 

sidan är man värdig att tas emot där. En annan möjlighet är att man hade föreställningar om 

att livet efter detta tedde sig olika för olika personer, att det liv man levde när man fortfarande 

var i livet skulle reflekteras på livet efter döden, vilket innebar att man skulle behöva samma 

föremål i döden som man använde i livet. På så sätt kan en fiskare ha gravlagts med en harpun 

medan en person som sysslat med klädtillverkning fick en bennål som gravgåva. Det är 

troligt, med tanke på gravgåvorna, att man ansåg att världen på den andra sidan mycket väl 

kunde likna den värld man med säkerhet kände till och levde i. 
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    När det handlar om de gravar där två personer begravts tillsammans är det även här lätt att 

tänka sig att man vid gravläggnigen hade idéer och föreställningar kring livet efter döden. I 

grav 26 fann man två döda, en äldre man och en ung kvinna. Deras förhållande vet man 

ingenting om, men teorin att de hade ett intimt förhållande på något sätt styrks av det faktum 

att kvinnan begravts tätt intill mannen och med handen på hans höft. Skadan på kvinnans 

huvud kan tyda på att hon dödats för att sedan placeras i graven, något som tyder på att hon 

placerats i graven som en gåva åt mannen. Kanske behövde han en fru eller älskad på andra 

sidan döden och då valdes en kvinna ut för att placeras i graven tillsammans med honom. I 

andra exempel på gravar där två personer nedlagts tillsammans rör det sig om en vuxen och 

ett barn. I det här fallet är det lätt att tänka sig varför de placerats tillsammans, ett litet barn är 

hjälplöst och svagt och kan inte klara sig själv i livet och därför måste ett barn som dött 

placeras tillsammans med en vuxen, detta för att kunna färdas till livet efter detta och för att 

kunna vistas där. Vid Skateholm fanns det denna typ av gravar där man placerat 

vardagsföremål samt andra där man placerat mer krigiska ting såsom bergartsyxor. Detta 

styrker teorin att olika människor hade olika vägar att färdas på och kanske även olika platser 

som mål när de avlidit. 

    Ett ytterligare exempel på ertebølleperiodens tro på livet efter detta kan man finna i de två 

båtgravar som man funnit i Skateholm. Dessa gravar tyder på att man trodde på att en del av 

de som gått bort skulle färdas till sitt liv efter döden över havet, antingen på det fysiska havet 

som fanns precis intill boplatserna vid Skateholm eller ett andligt hav, som den levande 

människan inte kunde se. Att man begravt de döda i båtar eller delar av sådana som man 

placerat i riktning mot lagunen tyder på att det var en resa man hade i åtanke och att denna typ 

av gravläggningar inte bara hade ett praktiskt syfte. 

 

12.2. Schamanism under jägarstenåldern

Schamanismen har med största sannolikhet existerat i olika delar av världen i många tusen år 

och mycket tyder på att denna trosuppfattning även förekom i Skateholm under 

ertebølleperioden. Det är sannolikt att någon hade huvudansvaret för de ceremonier som 

berörde gravläggningen av de avlidna, och kanske även avgjorde vem som skulle gravläggas 

och på vilket sätt. En schaman är en person som är en länk mellan olika världar, mellan liv 

och död och det är troligt att en person också kunde ansvara för de ceremonier som berörde 

dessa ämnen, färden från döden till ett nytt liv, en värld bortom denna som schamanen kan ha 

ansetts ha en aning om hur den såg ut, då han eller hon även hade kontakt med andra världar. 
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Därför kan schamanen ha fungerat som en motsvarighet till dagens präster, en person som 

ansvarade för ceremonier och ritualer av olika typer, bland annat gravritualer. 

    I Skateholm kan schamanens bas ha varit de huskonstruktioner som man funnit mitt i 

gravfälten vid såväl Skateholm I som Skateholm II (se sid. 19f.). Dessa låg mitt i gravfälten, 

något som antyder att de har någonting med döden och gravarna att göra, möjligtvis var det 

här schamanen hade sin bas och utförde olika ceremonier. Det nedsänkta golvet och 

eldstäderna styrker denna teori, om man tände eldar här inne skulle röken troligtvis fylla hela 

konstruktionen och skapa en extremt tät atmosfär och om man även använde sig av örter med 

narkotisk effekt samt trummor kan schamanen ha uppnått ett transliknande tillstånd. Vid dessa 

ceremonier kan hornhammaren från grav XXI kommit till användning som trumpinne. Andra 

fynd i konstruktion 10 tyder på att denna byggnad inte bara tjänade som ceremonibyggnad 

och en eventuell port mellan världarna. Då det fanns olika typer av verktyg för 

flintbearbetning samt färdiga föremål i form av pilspetsar och skrapor kan denna byggnad 

även haft en annan funktion. Dess placering mitt i gravfältet gör det föga troligt att 

konstruktionen nyttjades som en typ av verkstad, där man tillverkade flintverktyg att använda 

i det vardagliga livet i Skateholm. Kanske tillverkades de här föremålen för att användas i ett 

symboliskt sammanhang, det är möjligt att även föremål av den här typen användes vid olika 

schamanistiska ceremonier, att man tog med sig vardagliga föremål även när man besökte 

andra världar. En annan möjlighet är att man i konstruktion 10 skapade gravgåvor och att de 

föremål som fanns i byggnaden när den uppdagades under utgrävningarna aldrig hann komma 

i bruk. Schamanen verkade på sätt och vis som en länk mellan livet och döden och det är 

möjligt att han eller hon även var den som ansvarade för ritualer och ceremonier som 

omgärdade gravläggningar och då är det nära till hands att tänka sig att denna person även 

hade ansvar för gravgåvor och tillverkandet av dessa. Konstruktion 10 blir på så sätt en 

central plats för schamanismen i Skateholm under de år då Skateholm II var i bruk. 

    Schamanen hade förmodligen andra funktioner än att bara ansvara för gravritualer och det 

som omgärdade dem. Närvaron av djurdelar i ett antal av gravarna kan vara ett tecken på 

totem. Om människorna i Skateholm trodde på totemdjurs magi och skyddande krafter är det 

sannolikt att det även i det här fallet var schamanen som var högst ansvarig. För att utse ett 

totemdjur krävdes förmodligen speciella magiska krafter vilka schamanen troligtvis var den 

enda som ansågs besitta. Därför är det troligt att man gick till schamanen när man ville bli 

tilldelad ett totemdjur eller när man ville att schamanen skulle tilldela ett totemdjur till ens 

barn. 
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    Totemdjuret kan också ha varit en vägledare när schamanen skulle besöka andra världar 

eller en annan person i stammen ville göra detsamma. Ett exempel på eventuell totenism står 

att finna i grav XVII. Mannen i denna grav och de andra som begravts med delar av djur 

ansågs förmodligen inte ha schamanistiska krafter och på så sätt kunde de inte ta kontakt med 

de andliga vägledarna och besöka de världar bortom denna som schamanen hade kontakt med. 

Därför hade dessa personer inget behov av ett totemdjur i ett eventuellt liv efter detta då han 

inte skulle kunna utnyttja dess krafter där. Trots det var djuren säkerligen viktiga för sina 

ägare och att de placerats i gravarna kan anses som en mer symbolisk än praktisk handling. 

Att dessa människor har tilldelats totemdjur kan ha haft olika orsaker. Kanske var det så att 

man behövde besöka en annan värld eller komma i kontakt med ett högre medvetande och då 

behövde ett värddjur som kunde guida personen i fråga genom denna värld och då gick till 

schamanen för att få hjälp med detta. Det kunde kanske handla om att få kontakt med en 

avliden släkting eller få svar på en svår fråga eller kanske behövde man hjälp då jakten eller 

fisket  på senare tid gått dåligt. Efter att en person ansågs ha haft en andlig kontakt med ett 

visst djur, med schamanens hjälp, måste han eller hon ha ansetts ha haft ett speciellt och starkt 

band till detta djur vilket gör att det kan anses vara logiskt att åtminstone en del av detta djur 

placerats i graven vid denna persons död. Även vid ceremonier som berörde totemdjur och 

färder till andra världar kan byggnaderna i mitten av gravfälten ha fungerat som schamanens 

bas och det är sannolikt att det var just vid denna typ av ritualer som man använde sig av 

eldstäderna då schamanen behövde försätta sig i trans och kanske även den som schamanen 

utförde ceremonin för påverkades av röken och trummandet. Förmodligen fungerade 

schamanen som en andlig vägledare och ceremonimästare i Skateholm under de perioder man 

levde där under jägarstenåldern.  

12.3. Kopplingar mellan begravningsritualer och schamanism  

Såväl schamanism som det ockulta i allmänhet tycks ha haft en viktig funktion under 

jägarstenåldern i Skateholm. Båda fenomen har med det okända att göra, saker som inte kan 

ges helt naturliga förklaringar och som på så sätt kan ha ansetts vara övernaturliga. Båda 

fenomenen tycks också ha varit knutna till gravplatserna i stor utsträckning. När det gäller det 

övernaturliga är det främst koncentrerat till gravläggningarna och det finns många exempel på 

att man kan ha tro på att de döda kom tillbaka till de levandes värld efter döden eller att de 

levde vidare efter döden i en anan värld. Även när det gäller gravläggningarna kan schamanen 

ha haft en viktig roll och fungerat som ceremonimästare och på så sätt kan man koppla 
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schamanismen till det övernaturliga i allmänhet. Det tycks ha varit schamanen som hade 

kontakt med de övernaturliga krafterna och på så sätt skötte han eller hon förmodligen också 

de ceremonier som rörde gravläggningarna då även döden var ett okänt och förmodligen även 

skrämmande fenomen och det kan inte ha varit möjligt för den vanliga människan att veta vad 

som hände efter döden. Däremot kan det ha varit så att schamanen ansågs hysa insikter och 

kunskap om vad som hände efter döden och även ledde de ceremonier som omgärdade döden 

och gravläggning. 

    Schamanen tycks ha haft en mycket viktig roll i Skateholm och förmodligen även på andra 

samtida boplatser och hans eller hennes funktion och uppgifter tycks ha varit många och 

omväxlande. Det är schamanens centrala betydelse som främst kopplar ihop schamanism och 

det övernaturliga i allmänhet, det var schamanen som tycks ha varit navet i skateholmarnas 

trosföreställningar och den person som hade det största ansvaret för såväl begravningsritualer 

som för schamanistiska ceremonier och kontakt med andra världar och totemdjur.    

13. Sammanfattning

Syftet med denna uppsats var att försöka utröna om man kan finna spår efter tron på det 

ockulta under jägarstenåldern med utgångspunkt i Skateholm och gravfälten där. Möjliga spår 

efter tron på det ockulta och övernaturliga fanns det ett flertal exempel på i ett antal av 

gravarna och detta bidrog till att forma en bild av vilken inställning man hade till det 

övernaturliga under denna period. Under arbetet med uppsatsen har en bild formats som 

antyder att man under den tid man levde i Skateholm hade en uppfattning om det 

övernaturliga som en del av samhället, man trodde på möjligheten att de döda kunde 

återkomma som onda andar efter döden och hemsöka de levande, varför man valde att vid 

gravläggningen fixera de döda i gravarna för att förhindra att detta skedde. Man tycks dock 

inte bara ha haft ett negativt förhållande till det ockulta i Skateholm, andra gravar tyder på att 

man trodde på livet efter detta och att man efter döden färdades till en annan värld bortom 

denna. Att gravplatsen placerats så nära boplatsen tyder på att man hade ett nära förhållande 

till döden. Dessa olika exempel antyder att det övernaturliga var ständigt närvarande för folket 

i Skateholm under jägarstenåldern och att det ansågs vara en naturlig del av livet, även om 

man inte tänkte på det dagligen. Förmodligen var det främst under gravläggningar som 

tankarna på det ockulta framträdde men sannolikt är att man hela tiden hade dessa tankar i 
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bakhuvudet, att det övernaturliga var en viktig del av livet utöver det mer handfasta och 

konkreta livet.

    Även schamanismen tycks ha varit en viktig del av livet i Skateholm och förmodligen även 

i många andra delar av världen under samma period. Ett flertal gravar visar upp tecken på tron 

på schamanism, bland annat i form av hundgravar, men även andra spår står att finna. Två 

viktiga exempel är de träkonstruktioner som fanns på de båda gravplatserna vid Skateholm I 

och II där schamanistiska ritualer kan ha utförts. Schamanen tycks ha varit en viktig person i 

Skateholm och hans eller hennes uppgifter tycks ha bestått i att försätta sig i trans med hjälp 

av bland annat trummor och på så sätt träda in i andra världar och kontakta förfäderna vilket 

fyndet av honhammaren samt de husliknande konstruktionerna på gravfälten tycks vara 

tecken på. Schamanen kan också ha haft det högsta ansvaret för gravläggningarna då många 

av dessa hade med det övernaturliga eller andliga att göra. Det är sannolikt att någon typ av 

ceremonimästare utförde de nödvändiga ceremonierna och schamanen ligger nära till hands 

då det var han eller hon som hade kontakt med de andliga världarna. Många forskare har 

skrivit om schamanism och det finns många exempel på spår efter schamanism i de 

arkeologiska spåren och mycket tyder på att schamanen var en viktig person under 

jägarstenåldern, även i Skateholm. Det var schamanen som var den andliga vägledaren, den 

som hade kontroll över det övernaturliga och som kunde förklara det svårförklarliga. På så 

sätt var schamanen en av de viktigaste personerna i samhället och innehade en särställning 

som gjorde honom eller henne unik. 

    Det övernaturliga i samband med gravläggningar och schamanism kan mycket väl ha varit 

starkt sammanbundna med varandra i Skateholm och under jägarstenåldern. Om det var 

schamanen som utförde gravläggningarna är detta en uppenbar länk men även det om inte var 

så kan schamanismen och det övernaturliga i övrigt lätt kopplas samman. Båda fenomenen 

har med det okända och det andliga att göra och båda tycks ha haft en viktig roll för 

människorna i Skateholm. Båda har också med döden och andra världar att göra då 

schamanen ansågs ha kontakt med förfäderna och världar bortom denna. Sammanfattningsvis 

tycks schamanismen och det ockulta kan ha spelat en viktig roll för jägarstenålderns 

människor och varit en del av deras liv och vardag på ett påtagligt sätt.   
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14. Ordförklaring

Demon: En ond ande (Bonniers svenska ordbok, 1997, sid. 97) En övernaturliga varelse som 

är farlig för sin omgivning.

Den andra sidan: En okänd värld bortom vår egen dit man kommer när man dör eller där 

odöda vistas.

Det ockulta: ”övernaturlig, hemlig, fördold” (Bonniers svenska ordbok 1997, sid. 376) Det 

som inte kan förklaras, som kan tillskrivas okända och övernaturliga krafter.

Det övernaturliga: ”som ligger utanför den kända verkligheten” (Bonniers svenska ordbok 

1997, sid. 659) Fenomen som man inte kan förstå eller förklara.

Häxa: Person, oftast en kvinna, som tillskrivs övernaturliga eller magiska krafter. I folktron 

ansågs häxor vara i kontakt med djävulen (Bonniers svenska ordbok, 1997, sid. 222).

Magi: av lat. magia. Att kunna påverka övernaturliga makter (http://www.saob.se, sökord: 

magi) Mystiska krafter som tillskrivs vissa personer och kan bestå i att utföra förtrollningar 

och andra handlingar som är utöver vad en vanlig människa utan magiska krafter kan göra.

Odöd: En person som avlidit och återkommer till de levandes värld i form av exempelvis en 

zombie eller en vampyr.

Schamanism: ”typ av religion som är inriktad på att under extas nå kontakt med fördolda 

andevärldar under ledning av en särsk. kunnig person (schaman)” (http://www.ne.se, sökord: 

Schamanism).
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