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Befolkning — bosättning — miljö 

Några synpunkter på det forntida 
jägarsamhället i Norden 

Av Bo Gräslund 

Om jägarsamhällets levnadsvillkor 
Högre kultur och civilisation iakttages en
dast i samhällen på ett ekonomiskt stadium 
som tillåter fast bosättning, däremot inte i 
rörliga jakt- och fangstsamhällen. Utan tvi
vel har den jordbrukande förrådshushåll
ningen i allmänhet kapaciteten att friställa 
en del av samhällets medlemmar för andra 
uppgifter än den att anskaffa mat. I den 
klassiska bilden av den neolitiska »revolu
tionen» har därmed kommit att ingå före
ställningen att det föregående jägarstadiet 
inte kunde erbjuda människorna någon 
fritid (t. ex. Braidwood 1960, s. 156ff.). 

1 de flesta icke-arktiska rörliga jägar-
samhällen konsumeras merparten av fö
dan direkt. Därigenom blir anskaffandet 
av mat.en ständigt aktuell sysselsättning 
som präglar det dagliga livet på denna 
primitiva ekonomiska nivå. Denna iaktta
gelse, att jägaren lever så att säga »ur hand 
i mun», har säkert en betydande del i den 
traditionella föreställningen att denne för 
ett strävsamt liv i en missunnsam natur där 
marginalerna till svält eller undernäring är 
mycket små. 

En rad nyare undersökningar har emel
lertid målat upp den snarast rakt motsat
ta bilden. Recenta jägar/samlarsamhällen 
kännetecknas av en god och stadig tillgång 
på föda. Kosten brukar därtill oftast vara 
näringsmässigt rikt varierad. Bortser vi 
från extrema naturmiljöer som den arktis
ka (Eidlitz 1971) är svält och undernäring 
okända eller mycket litet kända begrepp. 
Det gäller även människor i marginella na
turmiljöer, som t. ex. Bushmännen i Kala-
hariöknen. Generellt sett uppvisar jägar

samhället till och med en lägre genomsnitt
lig arbetsinsats för matanskaffningen, ca 
2-5 timmar per dygn och individ, än nå
gon annan samhällsekonomi. Vila och fri
tidssysselsättning intar också en framträ
dande plats i jägarfolkens dagliga liv (Bird-
sell 1953, 1968; Lee 1968, 1969; Lee & 
De Vore 1968; Woodburn 1968; Sahlins 
1968 a och 1968 b). 

Sådana i jägarsamhällen ofta observera
de fenomen som övergivande eller dödan
de av nyfödda, åldringar och sjuka måste 
därför försöka förklaras från delvis helt 
andra utgångspunkter än den akuta bris
ten på mat. Problemet med fritidens bety
delse för människans möjligheter att ut
veckla sin civilisation bör därför inte heller 
formuleras genom uppställning av motsat
serna fritid-icke fritid. Det väsentliga har 
varit vilket slag av fritid som samhället kun
nat erbjuda. Den rikliga fritid jägareko-
nomien erbjuder alla sina medlemmar är 
inte kulturskapande därför att den endast 
är cyklisk. Jordbruksekonomien däremot 
ger utrymme för en stadigvarande frikopp
ling från produktionen, även om det blott 
är för ett mer begränsat antal individer; 
lagerhushållningen ger därmed utrymme 
för specialisering och differentiering. 

»De tusinder af oldsager fra den aeldre 
stenålder . . . fortaeller os generell, at. 
Danmark i denne länge period var befolket 
af jaegere, for hvem tilvaerelsen hovedsage-
ligt har drejet sig om det ene at overleve. 
Kun undtagelsevis ser vi, at også disse 
mennesker kunne have tanke for andet 
end den nogne eksistens» (Andersen 1973, 
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2 Bo Gräslund 

Fig. 1. Ristad människoframställning från boreal liel, 
på uroxben från Ryemarksgaarden, Själland. Etter 
Kliiiclt-Jeiisen, Danmark, 1957, Pl. 5. Även om del 
inte kan bevisas att ristningen visar en familj, med 
fr. v. son, moder (kanske gravid?), Ivå döttrar och 
fader, tår den här likväl illustrera den begränsade-
familjestorleken i det rörliga jägarsamhällei. - En
graved figures on aurochs bone from Ryemarks-
gaarel, Zealand, Denmark, Boreal Period. After 
Klindt-Jensen, Denmark, 1957, Pl 5. It cannot be 
proved that the figures represen! a lamih with son, 
mother (pregnant?), two daughters anel father, but 
lhe picture may here illustrate the limited size of 
the family in a nomadic hunting society. 

s. 32). Utifrån förhållandena hos recenta 
jägar/samlarsamhällen kan den i citatet 
framförda inställningen, som speglar en 
gammal tradition, enligt min mening inte 
upprätthållas. Den mesolitiska naturmiljön 
var rik i jämförelse med den som många 
sentida jägarfolk lever i. I fråga om till
gången på mat och fritid torde den tidens 
ganska avancerade jägarsamhälle ha haft 
det tämligen gott ställt. 

Populationsreglering 
Den primitiva människan är underkastad 
samma ekologiska lagar som gäller för an
dra biologiska arter. Tillgången på föda, 
olika miljöfaktorer, människans teknolo
giska nivå och hennes beteendemönster 
hör till det som reglerar folktätheten. När, 

som det har visat sig, recenta jägarfolk en
dast tar ut en begränsad kvantitet av de 
födoämnesresurser som hennes teknolo
giska standard skulle kunna tillåta henne 
utnyttja (Birdsell 1968; Lee 1968, 1969; 
Sahlins 1968 a, 1968 b; Smith 1972), är 
detta endast i överensstämmelse med det 
normala ekologiska mönstret. 

Ett stabilt ekosystem är som bekant inte 
statiskt, varför tillgången på föda ofta vari
erar inom vissa gränser. Följaktligen kan 
populationstalen för en art utsättas för 
motsvarande variationer, cykliska eller 
fluktuerande, även i en konstant miljö 
(Odum 1971, s. 188ff.). Recenta jägarsam-
hällen tycks emellertid uppvisa en påfal
lande populationskonstans som visar, att 
de i betydande grad lyckas undvika att dras 
med i sådana naturliga svängningar. Det 
förefaller därmed som om jägaren/samla
ren utnyttjar en ännu mindre del av mil
jöns kapacitet än vad som gäller för många 
andra arter. Mycket talar för att detta för
hållande kan kopplas samman med iaktta
gelsen, att recenta rörliga jägarsamhällen 
genomgående synes tillämpa en viss be
folkningsbegränsning. 

Denna populationsreglering, som bru
kar vara djupt invävd i det sociala och kul
turella livsmönstret, kan ta sig många olika 
uttryck, såsom avhållsamhet, hög gifter-
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Befolkning — bosättning — miljö 3 

målsålder, abort etc. Den på olika håll i 
världen vanligaste befolkningsbegränsan-
de faktorn, och den mest betydelsefulla, 
synes emellertid ha varit det uppsåtliga av
livandet av nyfödda barn, och då främst av 
flickor, som ju tillhör det reproducerande 
könet (Birdsell 1968, s. 236 ff.; Smith 1972; 
Divale 1972; Hayden 1972). 

I jägarsamhället faller det regelmässigt 
på kvinnans lott att vid förflyttningar bära 
både småbarn och hushållsattiraljer; man
nen bär sin personliga vapenutrustning 
och skall vara oförhindrad att genast kun
na bruka den. Jägarsamhällets befolk
ningsreglering är oupplösligt förenad 
med denna arbetsfördelning. Kvinnan kan 
i denna situation inte bära med sig mer 
än ett småbarn. Samhällets ekonomiska 

Fig. 2. Graven frän Bäckaskog (Barum), Kiaby sn, 
Skåne. Övergången boreal/atlantisk lid. Foto Sören 
Hallgren 1973. ATA. Skelettet tillhör en medelålders 
kvinna som fött 10-12 barn. Bäckaskogskvinnan 
exemplifierar den naturliga fertiliteten hos män
niskan, som i en rörlig jägarekonom i nödvändiggör 
någon form av barnbegränsning. - Grave from 
Bäckaskog (Barum), Kiaby parish, Skåne, Sweden. 
Transitional Boreal/Atlanlic Period. This skeleton 
is of a middle-aged woman who has given birth to 
10-18 children. The case of the Bäckaskog woman 
elemonstråtes human fertility, which, in a hunting 
society, had to be regulated. 

grundstruktur framtvingar således en be
gränsning av antalet barn per familj (vilken 
genomgående är av monogam typ). Vare 
sig de ofta iakttagna amningstiderna på 2-3 
år utgjort ett reellt hinder eller inte för 
fler småbarn per kvinna, förefaller en 3-
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4 Bo Gräslund 

årsintervall mellan uppväxande barn vara 
en normal företeelse i jägarsamhällen 
(Birdsell 1968, s. 236). 

När jägaren/samlaren övergår till ett 
mer bofast liv och kvinnans handlingsmön
ster inte längre bestäms av säsongförflytt
ningar, upphör denna viktiga befolknings-
begränsande mekanism att verka. I det bo
fasta livet finns inte något motsvarande 
praktiskt hinder för alla födda barn att 
växa upp. Mot bakgrunden av jägarsam-
hällets villkor får den mer okontrollerade 
befolkningsökning som är jordbrukskultu-
rens kännetecken onekligen en särskild 
dimension. 

Eftersom få recenta jägarfolk har und
gått en indirekt påverkan av omgivande 
kultursamhällen mäste alla jämförelser 
med forntida förhållanden göras med vissa 
förbehåll (Lee & De Vore 1968; Deetz 
1968). Sådana egen heter som genom gående 
återkommer i jägarsamhällen i olika världs
delar oavsett miljöns beskaffenhet torde 
dock med betydande fog kunna anses ha 
giltighet även för forntida förhållanden 
åtminstone frän och med yngre paleolitisk 
tid (Birdsell 1968). Jägarsamhällets befolk-
ningsbegränsning torde höra till denna ka
tegori (Birdsell 1968). 

Bäckaskogskvinnans ham 

Gejvall har nyligen slutgiltigt fastslagit, att 
Bäckaskogsgravens skelett tillhört en kvin
na, i åldern 40-50 år. Han har också kun
nat lämna den enastående upplysningen, 
att denna kvinna genomgått 10-12 för
lossningar (Gejvall 1970). Dessa nya fakta 
väcker genast frågan: vad blev det av alla 
dessa barn? Deras medicinska möjligheter 
att nå vuxen ålder måste bedömas ha varit 
större, än om de fötts i t. ex. brons- eller 
järnålderns jordbrukssamhälle, för att inte 
tala om våra dagars underutvecklade län
der (Dunn 1968; Gräslund 1973 och där 
anf. litt.). 

Svaret ligger enligt min mening i den 
föregående framställningen. Sannolikt till-
läts kanske endast hälften av dessa barn att 
leva vidare efter födseln, därav fler pojkar 
än flickor. Jag är inte böjd att instämma i 

tanken, att Bäckaskogskvinnan »förvisso 
haft förstånd att livnära sina femton barn» 
(Welinder 1973, s. 14). I ett primitivt sam
hälle måste 10-15 barnfödslar för en kvin
na anses helt normalt. Utan en fungerande 
befolkningsreglering skulle därför det 
nordiska mesolitiska samhället ha befunnit 
sig i en svårartad och permanent befolk
ningskris. 

Bäckaskogsgraven dateras genom fägel
pilen och dess mikrospån till sen boreal-ti-
dig atlantisk tid (Welinder 1971 a). Om vi 
antar att Bäckaskogskvinnans många barn
födslar verkligen representerar den all
männa tendensen under mesolitisk tid, 
skulle detta betyda, att befolkningsregle
ringen under denna tid i mindre utsträck
ning skedde genom olika förebyggande 
kulturella åtgärder, utan att den, i enlighet 
med jägarsamhällets standardmönster, 
främst tog sig uttryck i avlivandet av ny
födda barn. 

Gruppstruktur 

Av betydelse för förståelsen av det pre-
agrara rörliga samhället är vidare känne
domen om de »magiska talen» 25 och 500. 
I recenta jägarsamhällen kan allmänt iakt
tagas ett gruppmönster, där dessa två 
gruppstorlekar går igen i varje avgränsad 
population. Den normala gruppenheten 
utgörs av 3-5 kärnfamiljer med ett indi
vidantal på 15-40, men som ofta samlar 
sig kring närmevärdel 25 människor. Detta 
är den gruppenhet i vilken jägaren/sam
laren fungerar i sin rörliga cykel under 
större delen av året. Ett antal sådana grup
per ingår sedan i en större folkenhet, som 
i regel understiger antalet 500 människor. 
Mellan de enskilda, mer eller mindre be
släktadejaktgrupperna upprätthålls en viss 
social kontakt, och de sammanbinds även 
språkligt genom en gemensam dialekt 
(Birdsell 1953, 1968). 

Detta karakteristiska drag i jägar/samlar-
samhällets gruppstruktur har nyligen ta
gits upp till diskussion av Price, i syfte att 
ge perspektiv på det mesolitiska samhället i 
Nordvästeuropa (Price 1973). Som jämfö
relsematerial anför Price tre indianstam-
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Befolkning — bosättning — miljö 5 

mar i östra Canadas skogsregioner, levan
de på en kulturnivå och i en naturmiljö, 
som i en betydande utsträckning kan anses 
motsvara den preboreala och äldre boreala 
tidens i Nordvästeuropa. Deras gruppmön
ster är genomgående detsamma, mindre 
jaktgrupper om 2-5 kärnfamiljer om 
10-25 individer med större folkenheter 
om 450, 468 respektive 270 människor. 

Price analyserar det sannolika orsaks
sammanhanget bakom denna jägarsamhäl
lets gruppstruktur. Den mindre jaktgrup
pen är en självklar följd av den ekonomi 
som baseras på glesa, spridda resurser. 
Koncentreras ett större antal människor på 
ett begränsat område konsumeras förvå
nansvärt snabbt tillgängliga resurser ifråga 
om mat, men även vedbrand o. dyl., inom 
ett rimligt arbetsavstånd från boplatsen 
(beträffande ett arbetsavstånd från boplat
sen om ca 2 timmar som normalgräns för 
den ekonomiska lönsamheten, se Jarman 
1972 och där anf. litt.; Clark 1972, 23ff.). 
En för stor befolkningskoncentration re
sulterar därför automatiskt i en uppsplitt
ring i mindre, självständiga grupper. Dessa 
å sin sida får dock inte bli för små om de 
skall fungera effektivt i det långa loppet. 
En ensam familj är en ekonomiskt otrygg 
enhet som löper stor risk att fara illa eller 
gå under om huvudförsörjaren avlider el
ler på annat vis sätts ur spel. En gruppstor
lek på 2-5 kärnfamiljer ger däremot en 
god riskfördelning i detta avseende och 
erbjuder dessutom en för samhället gynn
sammare åldersfördelning och social sam
mansättning. 

Den större folkenhetens funktion torde 
främst vara att trygga en biologiskt god 
reproduktion. Som ett fast led i säsongcy
keln sammanstrålar ett antal jaktgrupper 
årligen på ett område som en viss tid kan 
underhålla en större folkmängd. Här sker 
utbyte av äktenskapspartners mellan grup
perna. Att finna en make inom den egna 
jaktgruppen torde många gånger vara 
svårt. Jägarsamhället har f.ö. en djupt 
rotad ovilja mot ingifte och incest (Service 
1966, s. 30). Den större gruppenheten fyl
ler dessutom en betydande social funktion, 

vari bland annat ingår ett ömsesidigt utby
te av informationer av skilda slag. Det visar 
sig också, att praktiskt taget alla känner till 
varandra inom den större folkenheten, lik
som att de enskilda jaktgrupperna i detalj 
känner till varandras årstidsbundna van-
dringsschema. Den stiirre enheten, stam
men, avgränsas utåt även genom sin ge
mensamma språkliga dialekt. Tillgången 
på en större, övergripande stamenhet sy
nes med andra ord nödvändig för en bio
logiskt, ekonomiskt och socialt livskraftig 
jägarpopulation (Price 1973). Det bör dock 
observeras, att denna jägarsamhällets 
grupporganisation kan vara ganska flex
ibel (Service 1966; Sahlins 1968 b; Lee & 
De Vore 1968). 

Boplatsstorlek 

Prices förmodan att denna befolknings
struktur i princip torde ha gällt även un
der preboreal/boreal lid i Nordvästeuropa 
är rimlig med tanke på de betydande 
likheterna vad gäller naturmiljö och tek
nologisk nivå. Med hänsyn till att de 
flesta recenta jägarsamhällen lever i mar
ginalområden och inte heller helt undgått 
indirekt påverkan av omgivande mer 
avancerade kulturer, är grupporganisatio
nen det drag i jägarsamhället vars ur
sprunglighet lättast kan ifrågasättas (Lee Se 
De Vore 1968; Deetz 1968). Det torde dock 
vara rimligt att antaga ett liknande grund
mönster överallt i det preagrara nordiska 
samhället, under förutsättning att vi verk
ligen har att göra med någotsånär rörliga 
jägarsamhällen. Tendensen går nämligen 
igen överallt i recenta rörliga jägarsam
hällen oberoende av den omgivande miljöns 
beskaffenhet och oberoende av befolk
ningstätheten (Birdsell 1968). Som nyss 
nämnts torde systemet som sådant också 
vara djupt funktionellt rotat i jägarsam
hällets ekonomiskt betingade rörlighet. 

En vanlig svårighet i våra försök att eko
nomiskt uttyda boplatsfynden är, att det 
många gånger är omöjligt att avgöra om ett 
boplatsmaterial tillkommit genom en kro
nologiskt sammanhängande bosättning el
ler genom upprepad korttidsbosättning på 
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6 Bo Gräslund 

samma plats. Bristen på totalutgrävda, 
orörda boplatser är därvid också ett hin
der. Desto viktigare är det, när det konkre
ta fyndmaterialet säger så litet om männi
skornas sätt att organisera sin tillvaro, att 
också försöka analysera det som helhet ut
ifrån kännedomen om de recenta jägarfol
kens uppträdande och att även planera 
fältundersökningar ur denna synvinkel. 

Antropologiens erfarenhet anger ca 10 
m2 som det genomsnittliga arealbehovet 
per individ på en boplats (Narroll 1962, s. 
587ff.). Med utgångspunkt därifrån har 
nyligen Newell analyserat ett antal total-
undersökta nordvästeuropeiska mesolitis
ka boplatser och uppdelat dessa i fyra stor
lekstyper (Newell 1973, s. 401 ff.). De två 
större typerna uppfattar Newell som re
presentanter för jaktgruppen och stamen
heten. De två mindre betraktar han som 
lämningar efter en från dessa större bo
sättningstyper utgående, underordnad 
verksamhet (1973, s. 405). Jag tror att detta 
kan vara ett mer fruktbart sätt att angripa 
problemet med boplatsernas funktion än 
det som vi eljest vanligen använder. Ofta 
tolkas begränsade boplatslämningar som 
rester efter enfamiljsbosättning. Att t. ex. 
de mindre, skånska inlandsboplatserna 
från boreal tid bebotts av enstaka familjer, 
antingen på årspermanenta boplatser eller 
växlande sommar- och vintervisten inom 
ett avstånd av 500-1000 meter (Welinder 
1971 b, s. 181 ff., 1973. s. 4ff.) förefaller i 
ljuset av recenta jägarsamhällens rörelse
mönster inte sannolikt. Rimligare torde 
vara att i likhet med Newell tolka dem som 
spår efter en från en jaktgrupp om flera 
familjer utgående tillfällig verksamhet; en 
annan möjlighet är att se den som läm
ningar efter enfamiljshushåll ingående i en 
större familjegrupp med en viss lokal 
spridning av familjerna. 

Exogami 
Utmärkande för det rörliga jägarsamhället 
är som ovan nämnts såväl monogami som 
exogami. Äktenskap ingås huvudsakligen 
utom vardagsgruppen och inom stamen
heten. Allt talar för att denna typ av ex

ogami haft stor spridning i Europas pre-
agrara jägarsamhällen. Meinander har 
diskuterat den kamkcramiska kulturen i 
Östeuropa med avseende på de olika lo
kalgruppernas utomordentligt otydliga 
kulturgränser rent arkeologiskt sett. Mei
nander föreslär, med utgångspunkt frän 
ett påpekande av Brjussov, att detta feno
men skulle kunna tyda på att just exogama 
giftermålsprinciper varit allmänt rådande 
inom kamkeramikkulturen och överhu
vudtaget inom de subneolitiska kultur-
grupperna i Norden (Meinander 1961, s. 
14ff.). Det är givet att den nära kontakten 
mellan enskilda jaktgrupper inom jägar-
kulturens större stamenhet måste bidra till 
att sudda ut även de materiella kulturgrän
serna. Denna effekt torde bli mer påtaglig 
ju mindre folktätheten är och därmed ju 
stiirre landarealen är inom vilken stamen
heten cirkulerar. De större gruppenheter
na får inte heller uppfattas som strikt isole
rade från varandra. Vissa kontaktytor mås
te ha existerat även mellan dessa. Flera 
stamgrupper kan dessutom utnyttja delvis 
samma område inom sin årscykel utan att 
direkt konkurrera med varandra och 
rubbningar i säsongschemat måste också 
antas ha förekommit, allt med ytterligare 
kulturgränsutsuddande effekter. I grund 
och botten är det väl inte exogamin som 
sådan som här är en avgörande faktor 
utan jägarsamhällets ekonomiska grund
struktur. En ren effekt av jägarkulturens 
exogami skulle emellertid kunna vara det 
av Meinander uppmärksammade förhål
landet, att »keramiktypernas gränser inte 
sammanfaller med gränserna för de olika 
stenföremålstypernas utbredning» (1961, 
s. 16), förutsatt att det är riktigt, såsom ofta 
antages, att keramiktillverkningen ofta va
rit en kvinnlig syssla, medan arbetsredskap 
och vapen fallit på männens lott. Vi måste 
då emellertid antaga ett äktenskapsbyte 
även mellan de större stamenheterna. 

Utan tvivel har jägarsamhällets ekono
miskt betingade rörelseschema och grupp
organisation sin andel i arkeologiens svå
righeter att fixera kulturgränser i det ar
keologiska materialet från den preagrara 
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Befolkning — bosättning — miljö 7 

tiden, vare sig det är frågan om den meso
litiska stenåldern, den nordskandinaviska 
fångstkulturen eller olika subneolitiska 
kulturgrupper som baserats på en liknan
de ekonomi. 

Folktäthet 

Vill man försöka uppskatta absoluta och 
relativa befolkningstal för det preagrara 
stenålderssamhället torde ekologiska as
pekter vara fruktbarare (t. ex. Clark 1972) 
än att enbart utgå från arkeologiska fynd
kvantiteter. Den etnografiska analogien är 
en annan väg. Med en viss försiktighet 
borde således de relativa befolkningstal 
som Price hämtat från östra Canada kunna 
överföras på preboreala/boreala förhål
landen i Sydskandinavien, men i lika hög 
grad ocksä på den atlantiska och subbore
ala tidens fångskulturer på nordligare 
breddgrader, i t. ex. Finland och norra 
Sverige. 

Befolkningstätheten i de av Price anför
da tre exemplen utgjorde 1 individ/160 
km2, 1/75 km2 respektive 1/50 km2. Den 
spännvid som ligger i dessa siffror är helt 
naturlig, då olikheter och skiftningar all
tid förekommer även om miljöns grundtyp 
är densamma. Det torde inte finnas skäl 
att räkna med väsentligt annorlunda för
hållanden i Sydskandinavien under den 
aktuella tiden. Brothwell tänker sig dock 
möjligheten av ännu större mesolitisk 
folktäthet, genomsnittligt ca 6/100 km2 

(Brothwell 1972, s. 79). Det kan noteras, 
att inte ens de gynnsammaste yttre be
tingelser synes leda till större folktäthet i 
rörliga jägarsamhällen än ca 10-15 ind./ 
100 km2 (Lee & De Vore 1968, s. 11, 
Gramsch 1973, s. 77). Det kan nämnas, att 
den ursprungliga jägarbefolkningen vid 
den vite mannens ankomst till Tasmanien 
uppgick till ca 15-30/100 km2 (Clark 1967, 
s. 127). 

Utväljes medelvärdena 1/50 respektive 
1/100 km2 som representativa för den pre-
boreala och äldsta boreala tiden i Sydskan
dinavien skulle det ge de absoluta befolk
ningstalen för Skåne och Danmark (Dan
marks uppskattade dåvarande landareal). 

Danmark 
Skåne 

700 resp. 1200 
100 resp. 200 

Bedömer vi den senboreala tiden som en 
rikare biotop och antar en genomsnittlig 
täthet av 1/25 resp. 1/50 erhålles följande 
tal 

Danmark I 400 resp. 2400 
Skåne 200 resp. 400 

Sådana beräkningar är givetvis hypote
tiska. De skall uppfattas som närmevärden 
med en betydande spännvidd. Det viktiga 
är dock, att de uppmärksammar, att de 
absoluta befolkningssiffrorna förblir små, 
även om man skulle utgå från att folktäthe
ten allmänt vore dubbelt så stor som här 
antagits. Jägarkulturens rörliga ekonomi 
sätter nämligen en bestämd övre gräns för 
folktätheten; och att detta mönster varit 
förhärskande under boreal tid omvittnar 
boplatsfynden, av vilka flertalet som be
kant utgörs av sommartida inlandsboplat
ser. 

Ett perspektiv pä de befolkningstal för 
den äldre postglaciala tiden som här fram-
räknats ger Troels-Smiths antagande, ut
ifrån adekvata etnografiska analogier, 
att hela det dansk-skånska området under 
den senglaciala renjägartiden inte torde 
ha uppgått till mer än ca 120 människor 
(Troels-Smith 1961, s.. 40f.). Med utgångs
punkt från den utomordentligt väldoku
menterade Står Carr-boplatsen och det an
tagna bosättningsmönster för dess invånare 
har vidare Clark uppskattat folkmängden 
i den preboreala tidens England till 3000-
8000 individer (Clark 1972). Nyligen har 
Welinder föreslagit 200 människor som 
den troliga folkmängden i Skåne under 
boreal tid, som det förefaller närmast efter 
Clarks måttstock (Welinder 1973, s. 8ff). 

Enligt min mening är den beräknings
grund som här tidigare använts ägnad att 
belysa folkmängdsförhållandena även i 
norra Fennoskandia under atlantisk och 
subboreal tid. För Nordsveriges fångstkul
tur och för Finlands kamkcramiska kultur 
föreslås här, utan närmare kronologisk 
differentiering och utifrån den ungefär
liga arealsiffran 250 000 km2 för vardera 
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området, följande absoluta befolkningstal, 
enligt tre olika fölktäthetsalternativ: 

1/100 1/50 1/25 
Nordsverige 2500 5000 10000 
Finland 2500 5 000 10000 

Under slutet av atlantisk tid torde större 
delen av Sverige ha varit befolkad. Den 
sammanlagda folkmängden i det dåtida 
Sverige skulle förslagsvis kunna anges till 
10000-25000 människor. 

Vissa miljöer, företrädesvis kustmiljöer, 
kan bilda underlag för en större folktäthet 
än jägarsamhällets normala och även ge 
upphov till en årspermanent bosättning 
med en samhällsstruktur som närmar sig 
det neolitiska samhällets (t. ex. Suttles 
1968). Men så länge vi räknar med årstids-
förflyttningar är det inte den rikaste av de 
miljöer som utnyttjas i årscykeln som bör 
bilda underlag för en uppskattning av den 
genomsnittliga befolkningstätheten. Den 
bör istället baseras pä den svagaste länken i 
den kända eller antagna vandringscykeln. 

Ett exempel på vilken befölkningskon-
centration en överflödande rik marin miljö 
kan skapa, ger bosättningsfynden frän 
Varangerfjorden i Nordnorge. Här har 
under den sena nordliga stenåldern funnits 
samhällen med upp emot 90 hus, vilka kan 
ha bebotts av flera hundra människor 
samtidigt. I varje fall har en betydande 
befolkningskoncentration gjort sig gäl
lande pä en mycket begränsad kuststräcka. 
Som bekant visar det oerhört rika ben
materialet från havsvilt och fisk, att bo
sättningen trots detta endast ägt rum 
under vinterhalvåret, november-maj. 

Var man uppehållit sig under sommar
halvåret ger materialet föga upplysning 
om. Simonsen har föreslagit att man då i 
mindre grupper, 20-25 människor, fre
kventerade andra fångstmiljöer: fågelöar
na i juni, laxälvarna i juli-augusti och 
inlandets högslätter under augusti-sep
tember för insamling av bär och för vild
rensjakt (Simonsen 1973, s. 164). Oavsett 
vilka dessa människors sommarvisten varit, 
är det högst osannolikt atl alla, eller kan
ske ens nägon, kan ha nått upp till kust-

miljöns näringspotential. Särskilt om in
landet har varit en av uppehållsplatserna, 
och inte minst om vildren en tid utgjort 
stapelfödan måste en vida mindre folktät
het per ytenhet förutsättas (se Burch 1972). 
Den vintertida folkkoncentrationen vid 
Varangerfjordens sydkust kan således 
mycket väl sommartid ha varit skingrad i 
sådana mindre jaktgrupper som Simonsen 
föreslår, över arealer på kanske 15000-
30000 km2. 

Bosättningsmönster 
Det är under sommarhalvåret naturen 
snabbast växlar ansikte och ger fångst
mannen anledning till täta byten av uppe
hållsort. Sommarvisten torde därför ofta 
ha haft kortare varaktighet än vinterbo
platser och därmed också ha lämnat kvanti
tativt sett obetydligare spår efter sig. Det är 
rimligt att anta att huvuddelen av red
skapstillverkningen ägde rum under den 
varaktigare vinterbosättningen; därmed 
skulle tendensen lill överrepresentation i 
fyndmaterialet för vinlerboplatser ytter
ligare förstärkas. 

Om man överhuvudtaget i det nordiska 
arkeologiska materialet från jägarstadiet 
skall försöka utpeka ett boplatsområde 
som kan tänkas representera den större 
befolkningsenhet i jägarsamhället som tidiga
re omnämnts ligger det nära till hands att 
tänka på Varangerfynden. 

Vänder vi oss till den norrländska fångst-
kulturen är Nämforsen en sådan plats 
som skulle kunna uppfylla kraven på en 
baslokal för en stamenhet. En ovanligt rik 
fångstmiljö vad både högvilt och vatten
fångst beträffar förenas här med ett kom-
miinikationsmässigt fördelaktigt läge. Plat
sen har också under långa tider varit ett 
återkommande mål för en betydande sä
songbosättning. Jonstorpområdet i nord
västra Skåne kunde vara ett annat sådant 
länkbart samlingsområde för en större 
stamenhet i ett rörligt fångstsamhälle, för 
att nu också ange ett sydskandinaviskt ex
empel. 

Den gruppstorlek som normalt synes 
gälla inom jägarsamhällen ger oss anled-
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ning att räkna med, att små och geografiskt 
bestämt avgränsade områden inte kan ha 
hyst inom sitt område helt slutna popula-
tioner. Dit måste räknas mindre öar, inte 
bara småöar som Stora Karlsö utan även 
t.ex. Öland. Under atlantisk tid uppgick 
Ölands areal till blott ca hälften av öns nu
varande, kanske 700 km2. Det kan ifråga
sättas om Öland överhuvudtaget under me
solitisk tid kunnat hysa en långvarigt bo
fast och samtidigt livskraftig population. 
Man har nämligen knappast skäl att räkna 
med en större befolkning än 25-75 indi
vider. Av biologiska och sociala skäl bör 
vi räkna med att denna befolkning ingick 
i en större stamgemenskap, som hade sitt 
huvudsakliga tillhåll på fastlandet. Samma 
förhållande kan antas ha gällt en del av 
de danska småöarna under atlantisk tid, 
Bornholm inberäknat. 

Den atlantiska lövurskogen 
I takt med att värmetidens ädellövskog 
under senboreal och tidigatlantisk tid tät
nade förändras vår bild av bosättningens 
spridning. Som bekant är den atlantiska 
tidens boplatsfynd i Sydskandinavien kon
centrerade till de dåtida kusterna, i bjärt 
kontrast till den boreala tiden, från vilken 
huvudsakligen inlandsboplatser är kända. 
Men medan fastlandstidens kustbosättning 
kan antas ha dränkts av det stigande havet 
finns inte motsvarande förklaring att till
gripa för det atlantiska skedet. Man räknar 
i allmänhet med att den skuggande lövur
skogen har varit en fattig biotop för det 
gräsätande högviltet (Troels-Smith 1960; 
Iversen 1967) och därmed även för männi
skan, och att bosättningen av den orsaken 
koncentrerades till kusterna där de eusta
tiska höjningarna av havsytan i gengäld 
hade en gynnsam inverkan på fångstmöj
ligheterna. Den åsikten är emellertid också 
företrädd, att lövurskogen erbjöd männi
skan minst lika god tillgång på köttdiet som 
tidigare (Newell 1973, s. 410 ff). Det före
liggande benmaterialet synes inte motsäga 
detta påstående (Althin 1954, s. 286 ff). 

Det är en allmän tendens hos recenta 
jägarsamhällen, att jaktens andel i kosthål

let är störst i arktiska områden för att suc
cessivt minska mot tropiska trakter, medan 
insamlingens roll i dieten uppvisar motsat
ta mönstret: störst andel i tropiska områ
den, mindre i tempererade och minst i ark
tisk natur. Fiskdieten uppvisar mindre 
svängningar men synes ha störst betydelse i 
tempererade trakter. I tempererade om
råden är således balansen störst mellan 
jakt, fiske och insamling av vegetabilier, 
insekter o. dyl. (Lee 1968, s. 42 f) . 

Med all reservation för det allmänna i 
dessa iakttagelser ligger häri en antydan 
om, att det skede under vilket den vegeta
biliska dieten torde ha haft sin största an
del i kosthållet i Nordens mesolitikum var 
den optimala värmetiden, det atlantiska 
skedet. Det ligger dock i växtfödans natur, 
att ytterst litet lämningar därav lämnat ar
keologiskt urskiljbara spår. Ett undantag 
är hasselnötskal, som ju allmänt har påträf
fats på boplatser från boreal tid, då has
selsnåren stod täta, men även på atlantiska 
boplatser (Brinch Petersen 1973, s. 85, 
106). Welinder har nyligen påpekat, att de 
igenväxande sjösamhällena under atlantisk 
tid i Skåne utgjorde en betydande poten
tiell vegetabilisk näringskälla för männis
kan, som därigenom kunde tänkas ha fått 
»kompensation för det bortfall i närings
tillgång, som ägde rum i och med lövsko
gens invandring» (Welinder 1973, s. 14). 

Man kunde också nämna det bekanta 
exemplet med den ätliga sjönötens dåtida 
utbredning (Sundelin 1920). Förvisso tor
de den atlantiska lövskogen under olika 
delar av sommarhalvåret ha erbjudit ett 
betydande och varierat utbud av ätliga väx
ter och växtdelar, örter, rot-, lök-, frukt-, 
nöt- och bärväxter, skott, bark, sav e tc , 
förutom mängder av insekter och smådjur. 
Primitiva samhällen har allmänt visat sig 
äga häpnadsväckande stora och detaljrika 
naturkunskaper, både ifråga om växter 
och fauna, något som delvis är en spegel av 
deras förmåga att utnyttja naturens hela 
artrikedom (Laughlin 1968, Lévi-Strauss 
1971). Många vilda vegetabilier har ett na
turligt innehåll av mikroskopiska sand- och 
kiselpartiklar som i förening med kvarva-
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rande utvändiga jordpartiklar i det långa 
loppet har en förslitande effekt på tän
derna vid en vegetarisk diet. Det bör inte 
uppfattas som en tillfällighet att Bäcka
skogskvinnans friska tänder är starkt ned
slitna över hela bettet (Gejvall 1970, s. 283). 
Någon förslitning måste man visserligen 
räkna med om tänderna använts som ar
betsinstrument, för tuggning av senor, rot
trådar och dylikt; nedslitningen av Bäcka
skogskvinnans tänder är dock av den om
fattningen att den naturligast förklaras ge
nom antagandet att hennes diet till en inte 
obetydlig del utgjordes av vegetabilier. 

Lövurskogen är visserligen skuggig och 
tämligen gles, men den har en helt annan 
prägel i själva skogsbrynet, där en stark 
växtkraft, täthet och artrikedom gör sig 
gällande (Iversen 1967, s. 399 ff). Lövur
skogens skogsbryn finner vi inte endast 
längs kusterna, utan överallt i inlandet där 
sjöar och vattendrag bryter fram. Det in
nebär att den ur människans synpunkt ri
kaste skogsbiotopen i inlandet samman
faller med naturens största utbud av vat-
tenanknuten föda, fisk, fågel och vatten
växter. Den sammanfaller även med män
niskans naturliga transportleder och uppe
hållsplatser och med tillgången på dricks
vatten, även för viltet. Det förefaller där
med som om t.ex. det inre av Mellansve
rige under atlantisk tid skulle ha varit en 
gynnsammare inlandsmiljö för människan 
än Skåne, på samma sätt som Jylland torde 
ha ägt något bättre tillgäng på ljusöpp
nande vattendrag än t.ex. Själland. 

Den påfallande bristen på boplatsfynd i 
Skåne och Själland från atlantisk tid ter sig 
därmed förklarligare om vi antar en sä-
songbegränsad bosättning i inlandet med 
ett betydande uttag av vegetabiliska nä
ringsämnen. Som tidigare nämnts är det 
naturligare att räkna med varaktigare sä
songbosättning under vinterhalvåret än 
under sommaren (jfr Clark 1972, s. 21 f) . 
Sommarmiljön skiftar på ett helt annat sätt 
ansikte och kan därmed leda till tätare by
ten av uppehållsort för att ge bästa möjlig
heten att utnyttja de olika resurserna när 
det är mest fördelaktigt. Ett sådant bosätt

ningsmönster leder automatiskt till mindre 
arkeologiska fyndkvantiteter per boplats
enhet. 

Om den relativa andelen av jaktföda var 
mindre under sommar- än under vinter
halvåret har emellertid också behovet av 
redskap som hör samman med viltjakten 
varit mindre, såsom pilspetsar, skrapor, 
knivar och även sticklar. Med tanke på de 
antagna tätare förflyttningarna under 
sommaren, är det rimligt att räkna med att 
sommarens mer begränsade behov av så
dana arbetsredskap till en betydande del 
kan ha tillverkats under de mer stabila bo
sättningsförhållandena under vinterhalvå
ret. Särskilt rimligt ter sig ett sådant anta
gande om vinterbosättningen skett vid kus
terna eller i områdena innanför kusten, 
där tillgången på flinta vad gäller Syd- och 
Västsverige är koncentrerad. Effekten för 
det bosättningsmönster som här skisserats 
för den atlantiska tiden skulle bli en myc
ket begränsad ackumulation av de avfalls
produkter och redskapsfragment av flinta 
som genom sin stora mängd normalt är det 
som brukar avslöja fångstmannens boplat
ser för eftervärlden. 

Mä härmed förhålla sig hur som helst. 
Bristen på atlantiska inlandsboplatser inte 
bara i Sydskandinavien (Brinch Petersen 
1973, s. 85) utan även i Västeuropa (Wa-
terbolk 1968) kan måhända ges andra för
klaringar. Den minst sannolika av alla 
tänkbara tolkningar finner jag dock vara 
den som utgår från att människan helt 
skulle ha avstått från att regelmässigt ut
nyttja de oändliga jungfruliga marker som 
omgav henne. 

Den omtalade fyndtomheten gäller för 
övrigt avgjort inte det inre av Jylland. Tack 
vare att vi nu en gång för alla tycks ha 
befriats från det hämmande begreppet 
Gudenåkultur (Andersen 1972) och inte 
längre behöver laborera med två från var
andra åtskilda, samtidiga kulturgrupper 
under atlantisk tid, föreligger inte heller 
något principiellt hinder för att antaga ett 
bosättningsmönster för Erteböllekulturen 
där säsongbetingad förflyttning mellan 
kust och inland varit ett vanligt inslag. 
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Population-Settlement-Environment 
Some Views on the Prehistoric Hunting Society 

The author here discusses the Mesolithic 
and Sub-neolithic hunting societies in 
Seandinavia on the basis of observations 
made on recent hunting-gathering socie
ties. Some reservations must be made as to 
the relevance of the reference material, 
but the author agrees with the opinion 
that such qualities as characterize recent 
hunting cultures, regardless of their 
environmeiital conditions, should be of 
considcrable relevance when considering 
lhe more advanced hunting societies of 
prehistoric times. 

To the common characteristics belong a 
generally good supply of richly varied food 
and a comparatively small contribution 
of work per individual to obtain this 
food. This phenomenon may be connected 
with the fact that, on this cultural level, 
man generally makes use of such a small 
amount of nature's resources that, as a 
rule, he escapes being involved in the 
fluetuations and cyclic changes that char
acterize even stable ecological systems. 
Evidently this is closely connected with lhe 
population control generally observed in 
recent hunting societies and which chiefly 
manifests itself in infanticide, primarily of 
girls. The woman from the grave in Bäcka
skog in Skåne (fig. 1) has, judging by the 

changes in her pelvis, borne 10-12 
children (Gejvall 1970) and may be taken 
as an example of the large number of 
children per woman that is natural in a 
primitive society. Unless strong, cultural 
restrictions limit the number of births, and 
that seems not to have been the case here, 
some measures of control such as infanti
cide must be assumed in Mesolithic society, 
or else a stable ecological balance could 
not have been maintained. 

Another phenomenon is the character
istic group structure of the nomadic hunt
ing cultures. The society is divided up 
into separate groups of 3-5 nucleus fami
lies of 15-40 people, whose number 
generally tends to centre around 25. These 
groups function independently for a large 
part of the year in a roving circuit decided 
by the seasons. Some 10-20 such groups 
make up a larger tribe with certain social 
and biological functions. Monogamy is 
the rule as well as exogamy with marriages 
between the groups within the larger unit, 
which leads to strong family ties and a 
uniform language within the tribe. Price 
has recently attempted to prove that a 
similar kind of population structure 
should have applied to the Mesolithic Age 
of Northwestern Europé (Price 1973). At 
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the same time, on the basis of this pattern, 
Newell has made an experimental division 
of the Mesolithic settlement material after 
size groups (Newell 1973). 

Starting out from various observations 
on population density in recent nomadic 
hunting societies, the author has suggested 
certain approximate figures for the total 
population of the pre-agrarian cultures of 
of the following areas: 

Pre-boreall 
Early Boreal Boreal 

Denmark 700-1200 1400-2 400 
Skåne 100-200 200- 400 

Atlantic/ 
Suh-boreal 

Northern Sweden (Norrland) 2 500-10 000 
Finland 2 500-10 000 

The whole of Sweden 
Atlantic 

10000-25 000 

Moreover, the author emphasizes that the 
occurrence of occasional rich environ-
ments which may support a considcrable 
concentration of people during some parts 
of the year (e.g. the Norwegian Arctic 
coast at Varanger Fjord) should not lead 
to exaggerated estimations of the total 
population of that region. If habitation 
was limited to a certain period of the year 
(at Varanger Fjord the winter half), the 
estimation of the total population of the 
region should be based on the link in the 
seasonally conditioned annual cycle which 
may be supposed to have been the weakest. 

The author stresses that the primeval 
deciduous forest of the Atlantic period, 
though shady and sparse, has been 

exaggerated as being a poor biotype for 
man. In many regions of the central and 
southern Scandinavian landscape, lakes 
and watercourses left clearings along the 
forest edge, whose environment displayed 
an altogether different power of growth 
and abundance of species. Furthermore, 
the Atlantic warm period should have 
been the time when vegetable food meant 
most to pre-agrarian man. Settlements in 
the interiör during the summer would 
therefore have required fewer tools for big 
game hunting, e.g. arrowheads, scrapers, 
knives, burins, etc. The need for such 
tools might very well have been met, 
chiefly by producing them under more per
manent living conditions during the win
ter, particularly if the settlement were 
situated in the coastal regions, which were 
often more rich in flint. If this were so, 
then at the inland settlements there would 
be only insignificant accumulations of all 
the waste products and parts of flint tools 
that often reveal them as sites to posterity. 
This tendency will be further strengthened 
if we take into account the fact that the 
environmental changes, which take place 
more quickly during the summer half of 
the year, brought about more frequent 
changes of habitation sites than during the 
winter. A settlement pattern of the kind 
outlined above would provide a reason-
able explanation of the peculiar cir-
cumstance that finds from inland sites 
from the Atlantic period are still so com-
paratively rare in both southern Seandi
navia and western Europé. 
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