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Ristat i rader 
— två dekorerade hornföremål från mesolitikum funna i Motala 

Av Helena Andersson & Tom Carlsson 

Andersson, H. & Carlsson, T. 2005. Ristat i rader- två dekorerade horn
föremål från mesolitikum funna i Motala. (Two Mesolithic decorated ant
ler artefacts from Motala). Fornvännen 100. Stockholm. 

Two decorated antler artefacts were found at excavations in 2000—2003 
of a Mesolithic site on the river bank in the town of Motala, Östergötland, 
Sweden. The larger object is decorated with triangles in three paralld li
nes and the other one has a rhombic design on one side. The strid com
position ofthe motifs connect the artefacts to the Kongemose culture or 
to the early Erteb0lle culture in southern Seandinavia. Both objects were 
found in the context of Mesolithic houses dating from 5500—5000 cal BC 
and close to the shoreline. The authors believe that the decorated arte
facts (found on a site with tbousands of other bone and antler piéces with
out decoration) can broaden our understanding of Mesolithic rituals and 
the contexts in which they were carried out. 
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Fynd av dekorerade mesolitiska föremål norr 
om Skåne och utanför Västsverige hör inte till 
vanligheterna. I de få fall då de ändå förekom
mer har de oftast hittats utan arkeologiskt sam
manhang. Kunskapen om deras kontext är så
ledes begränsad; för det mesta vet man endast 
på vilken plats eller i vilket område de påträf
fats. Det är därför mycket glädjande att kunna 
presentera två nytillskott till denna ringa sam
ling. Föremålen är funna i samband med en ar
keologisk undersökning, i en säker stratigrafisk/ 
kronologisk kontext och kan dessutom kopp
las till bestämda aktiviteter på platsen. 

Det var vid undersökningen av en mesoli
tisk boplats i Motala (Strandvägen 1), Östergöt
land, som fynden gjordes. De består dels av ett 
minst 15 cm långt föremål tillverkat av kron
hjortshorn, dels av ett mindre fragment, även 

det troligen i horn. Preliminärt är alltså två or
nerade föremål kända från platsen eftersom 
det fortfarande är möjligt att mindre ristade 
fragment döljs i det omfattande ben- och horn
materialet. 

Ristat, eller inte 
På kontinenten liksom i Sydskandinavien hittas 
ristade föremål av ben, horn eller flinta på var 
och varannan mesolitisk boplats med goda be-
varingsförhållanden (Larsson ig78; Terberger 
2003, s. 550). Per Karsten (2001, s. 134) upp
skattar antalet dekorerade föremål från Syd
skandinavien till 500—1000 och även i Väst
sverige är ristningar ganska vanliga (Nordqvist 
8O03). Likartade uttryck präglar den mesolitis
ka konsten över stora delar av Europa (Glark 
193°)-
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Det är inte möjligt att följa någon kronolo
gisk utveckling, men man kan se en generell för
ändring i orneringen på ben /horn som speglar 
de mesolitiska samhällenas förhållningssätt till 
konsten. Kongemosekulturens dekor närmar 
sig fulländning i noggrannhet, medan en mo
dern betraktare snarast uppfattar den senare 
ertebollekulturens konst som slarvig och hastigt 
utförd (Karsten 2001, s. 135; Karsten & Knarr
ström 2003, s. 21 o f) • 

Går man åt nordost från det sydskånska och 
västsvenska området verkar man också lämna 
traditionen med att rista mönster bakom sig. 
Över huvud taget har få ornerade mesolitiska 
ben- och hornföremål hittats utanför de sydli
gaste och västliga delarna av Sverige. Innan ut
grävningarna i Motala startade år 2000 var två 
dekorerade föremål kända från Östergötland. 
Norr om detta landskap har tre lösfynd gjorts: 
en flinteggad benspets i Jämtland, en bendolk 
i Dalarna och en stenhacka i Närke (Montelius 
1 g 17; Papardukakis 190,3; Larsson 2000, s. 37 fj • 
I samband med utgrävningen av lokalen Jord
bro Industriområde på Södertörn, daterad till 
århundradena kring 5000 cal BC, påträffades 
ett eggblad av skiffer med inristade streck (Lind
gren 2004, s. 208). Förekomsten av ristade före
mål, om än i liten skala, tyder på att en likartad 
tradition har existerat i områden avlägsna från 
Danmark, Skåne och Västsverige. Om man be
traktar en sammanställning över organiska 
fynd från Mälardalens och Östergötlands me
solitiska boplatser fram t.o.m. iggg (»Knutsson 
et al. iggg, s. 105) så finner man också raskt att 
det knappast finns utrymme att upptäcka nå
gon dekor på de (vanligtvis brända) fragment 
av ben och horn som påträffats. Det är sålunda 
troligt att den mycket ringa förekomsten av or
nerade artefakter kan ha sin förklaring i de då
liga bevaringsförhållanden för organiskt mate
rial som råder i stora delar av Sverige. 

Jägare, fiskare och samlare på Strandvägen 1 i 
Motala 
Som redan nämnts är två ristade mesolitiska 
föremål från Östergötland kända sedan länge. 
En benspets med inristade streck uppges vara 
upphittad i Motala ström vid Tångstad i Kim
stad sn (SHM g847; Montelius i g i ? ) . ig7g på

träffades vid Holmens gård i Svanshals sn nära 
sjön Tåkern ett föremål med dekor, vilket har 
tolkats som en hornmejsel och 14C-daterats till 
5620-5480 cal BC (Ua-l i868: 66go±65 BP). 
På ena sidan av redskapet finns inristade kryss-
skrafferade trekanter och streckade band. Tå
kerns stränder hör till de fyndrikaste trakterna 
i hela Östergötland. I åkermarken kring Hol
men har ett hundratal stenåldersfynd gjorts, 
vilket tyder på en mesolitisk grav- eller boplats. 
På samma ställe som det ristade föremålet på
träffades också ytterligare elva hornredskap, 
rödockra samt kraniefragment av människa 
(Browall ig8o; iggg; 2003, s. 24—31). 

Utgrävningarna i Motala genomfördes mel
lan åren 2000 och 2003 av Riksantikvarieäm
betet, UV Öst. Orsaken till undersökningen var 
att Banverket planerade en nyjärnvägsbro över 
Motala ström. Platsen ligger precis invid ström
men och ännu idag helt strandnära. En yta om 
ungefär 3000 m* undersöktes. Ca 200 m2 av 
exploateringsområdet bestod av lämningar un
der vatten. De marinarkeologiska undersök
ningarna utfördes av Bohusläns museum. San
nolikt är det första gången i Sverige som ut
grävningar under vatten genomförts med bo
platsen kvar på stranden ovanför. Det är dock 
väl värt att poängtera att inte hela boplatsen 
kom att undersökas. En gissning är att vi gräv
de fram 20—25 % av området med mesolitiska 
lämningar. 

Fynden från platsen är omfattande både i 
kvantitet (ca 180000 fyndenheter har registre
rats) och kvalitet (den kalkrika och fuktiga 
marken har bevarat organiskt material mycket 
väl). Ca 30 kg djurben har tillvaratagits. I det 
osteologiskt bestämda benmaterialet domine
rar kronhjort följd av vildsvin, men även udda 
arter som säl och björn förekommer. I vattnet 
hittades förutom ett fyrtiotal Ijusterspetsar bl.a. 
en förmodad tryckstock av horn och ett när
mast intakt kronhjortshorn. På grund av plat
sens bitvis drygt 20 cm tjocka kulturlager, den 
rikliga fyndmängden, fyndmaterialets variation, 
förekomsten av huskonstruktioner samt bo
platsens läge i landskapet tolkar vi den som en 
permanent eller semipermanent boplats (Carls
son et al. 2003; Carlsson & Rolöf 2003; Carls
son 2004). Enligt ett tjugotal l4C-dateringar har 
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Fig. i. Det slörre dekorerade hornföremålet 
från Motala efter sammanfogning. Foto Tom 
Carlsson. —The larger decorated antler artefact 
from Motala after reassembly. 

den nyttjats mellan 5900 och 4500 cal BC. En 
mera intensiv bosättningsperiod märks 5500— 
5000 cal BC, d.v.s. äldre erteb0lle-/lihulttid. 

Kontakter med yttervärlden märks bl.a. ge
nom ett ganska stort flintmaterial, ca 14000 
fragment med olika ursprung. En stor del av 
flintan har identifierats som kambrisk kinne-
knlleflinta. Bland föremålen finns också flera 
som har direkta motsvarigheter inom erteböl
lekulturen, bl.a. ljusterspetsar och en flintkniv 
med tånge. Kvartsen, som utgör ca 70% av fyn
den, visar tydliga tecken på östsvenska kontak
ter. Ett mindre antal stenknivar, av en typ som 
idag endast är känd ifrån Södertörn (Larsson 
et al. igg7, s. 29; Wikell 2003), och förekoms
ten av sälben förstärker ytterligare bilden av 
östliga kontakter. 

Homföremåkn och dekoren 
Det större ristade föremålet togs upp i prepa
ra t Konservatorerna på Västsvensk konserva
torsateljé, som fortsatte framtagningen inom
hus, fann att föremålet var mycket fragmente
rat. Möjligen kan det ha blivit sönderslaget 
med avsikt redan under mesolitikum, på sam
ma sätt som antagits för flera ristade föremål 
från Skåne (Larsson 2000, s. 36). En hel del bi
tar har kunnat sättas ihop och en avrundad än
da kan iakttas. De delar som har kunnat sam
manfogas bildar en sammanlagd längd på 12-
15 cm, men med tanke på osäkerheten om hur 
samtliga bitar en gång suttit ihop går det inte 
att uppskatta någon ursprunglig total längd. 
Ännu är det också mycket svårt att uttala sig om 
huruvida det varit exempelvis ett skaft eller en 
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Fig. 2. Renritning av dekoren pä det större hornföremålet Teckning av Anna Molin, Raä. —Drawing of the 
decoration of the larger antler artefact. 

mejsel. Men är det verkligen viktigt? Frågan är 
om inte föremålets betydelse ändå vilar i just ut
trycket - dekoren. 

Ristningarna utgörs av sammanlänkade lå
ga trekanter som är ifyllda med raka, parallella 
streck. De återfinns i tre rader och dessutom 
finns en ensamliggande trekant. Tyder detta på 
att ristningarna inte har utförts vid ett enda till
fälle? Har trekant efter trekant fogats till mönst
ret? Är den ensamliggande trekanten en påbör
jad rad som aldrig avslutades eller har raderna 
av trekanter andra innebörder än den ensamma? 

Ristningarna är ganska djupa och mycket 
noggrant utförda. Alla trekanter är likartade 
både till storlek och i antalet ifyllningsstreck. 
Trots fragmenteringen är mönstret välkompo-
nerat över föremålet. Möjligen kan vi relatera 
noggrannheten och kompositionen till konge-
mosekulturens sfär i söder eller sandarnakul
turen i väster. 

Det andra ornerade föremålet är av betydligt 
enklare slag, men för den skull inte mindre in
tressant. Det är ett ca 5 cm långt hornfragment 
ristat med två parallella linjer som i ena änden 
bildar en spets. Möjligen har den ristade figuren 
varit en romb. Det är svårt att avgöra om det ur
sprungligen varit ett redskap eller om det en
dast är ett mindre horn som dekorerats för de
korens egen skull. Även romber känns igen 
från kongemosekulturen, medan enkelheten i 
ristningen pekar mot en yngre datering. 

Att stilmässigt föra de båda föremålen till 
någon bestämd kulturgrupp och därigenom 
datera dem är vanskligt, vilket diskrepansen 
mellan stiluttrycken och dateringarna från 
Motala visar. Vad som syns i de allt enklare mo
tiven under erteb0llekulturens senare skede är 
sannolikt en långsam och gradvis förändring 
och inget brott mot äldre traditioner. Om det 
ligger någon meningsfull betydelse bakom de 
alltmer »slarviga» dekorationerna är oklart. 

Föremålens fyndsammanhang 
Undersökningsområdet skär genom den meso
litiska boplatsen längs två axlar. Dels undersök
tes områden med olika avstånd till vattnet, dels 
områden längs med stranden. Boplatsen var 
organiserad efter dessa förhållanden; från det 
våta till det torra. I vattnet fiskade man, kastade 
skräp och offrade sannolikt också. På stranden 
slogs kvarts och flinta, yxor slipades och här 
hamnade också en hel del avfall. I det helt tor
ra området ovanför var fynden däremot ganska 
få och istället återfanns här lämningar efter 
härdar och gropar samt, inte minst viktigt, fle
ra stolphål. Dessa områden, på olika avstånd 
från vattnet, var i sin tur indelade i sektioner 
längs med stranden. Boplatsen hade en klar in
re struktur, som ger intryck av att verksamheter 
skedde på avgränsade platser (Carlsson & Ro-
löf 2003; Carlsson 2004; Carlsson i tryck). Att 
boplatsen också städats ibland visade koncent-
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Fig. 3. Det mindre dekorerade hornföremålet från Motala. Teckning av Anna Molin, Riä. 
corated antler artefact from Motala. 

-The smaller de-

rationer av kvarts, flinta och ben som kastats ut 
i vattenbrynet. Tydligheten i organisationen 
känns igen från danska boplatser med liknan
de dateringar, t.ex. Egsminde och Norsminde 
(Andersen 2001). 

På en svag terrass i det helt torra området 
undersöktes flera stolphål. Tre stolphål bildade 
en nordsydlig mittaxel och väster om dessa 
kunde en konvex vägg av stolphål konstateras. 
Konstruktionen har tolkats som ett ca 10 x 4 me
ter stort hus. Inom husets väggar gjordes mycket 
få fynd. Tre 14C-analyser från stolphålen (ek och 
hasselnöt) daterar huset till omkring 5500-
5300 cal BC (Ua-26735: 6580155 BP; Ua-
26736: 6370155 BP; Ua-26737: 6440155 BP). 
Möjligen låg öppningen österut, mot stranden 
(Carlsson & Rolöf 2003). Öster om huset slut
tade marken svagt ner mot vattnet och här till
tog både kulturlagret och fyndmängden, me
dan anläggningarna blev färre. Fastän detta la
ger hade en karaktär av utkastlager vittnar fyn
den om olika aktivitetsområden och det var 
mitt i detta lager som det större ristade före
målet återfanns. Det låg ca 5 meter från det för
modade huset på ca 10 centimeters djup, till
sammans med övrigt fyndmaterial mitt i kul
turlagret I dess närhet i strandzonen hittades 
skalltaksfragment från en människa. 

Även det mindre föremålet hittades i an
slutning till ett hus, närmare bestämt i ett stolp
hål. Längst ut på udden i Motala ström bildade 

fyra stolphål en ca 3 x 3 meter stor halvcirkel. 
Öppningen låg mot norr och centralt i huset 
fanns ännu ett stolphål. Detta hus låg endast ca 
3 meter från vattnet och var till skillnad från 
långhuset fyllt av verksamhetsspår. Inom väg
garna hittades tiotusentals avslag av kvarts, 
kvartsit och flinta tillsammans med ett 30-tal 
knackstenar, men även här hade städning före
kommit I vattnet strax utanför den forna strand
zonen hittades koncentrationer av splitter, av
slag och flera handtagskärnor. Från samtliga fy
ra stolphål samlades förkolnade hasselnötsskal 
in för datering. Resultaten överlappar delvis 
långhusets datering: 5470—5000 cal BC (Ua-
27103: 6305155 BP; Ua-27104: 6185155 BP; 
Ua-27105: 6040155 BP; Ua-27106: 6070155 
BP). Det mindre husets något yngre datering 
kan bero på ekens högre egenålder än hassel
nötsskalens (det daterade hasselnötsskalet från 
långhuset har den yngsta dateringen). De båda 
husen kan ha stått samtidigt på platsen (Carls
son 2004; Carlsson i tryck). 

Rituella handlingar - rituell rekvisita 
Fyndsammanhang liknande de ovan beskrivna 
har noterats på många mesolitiska boplatser i 
Sydskandinavien samt på kontinenten. Av det
ta skäl har ristade föremål tolkats av exempel
vis Terberger (2005) som bortslängda med öv
rigt avfall på boplatsen. Han tänker sig att före
målen spelat ut sin roll i det ögonblick de gick 
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sönder. På liknande sätt har förekomsten av 
människoben och fragmenterade människokra
nier vanligtvis tolkats som rester efter förstörda 
gravar (Lareson etal. 1981; Browall 2003,8. 27). 

Men behöver det verkligen vara så? Om 
föremålen hade varit neolitiska och återfunnits 
på en boplats, nedlagda i gropar eller i en våt
mark, hade tolkningen av dem som resultatet 
av en avsiktlig deponering av rituell karaktär 
genast accepterats. Åtminstone hade denna 
tolkning legat nära till hands. Men även de me
solitiska människorna har förstås lämnat spår 
efter rituella handlingar, vilka kan ha haft en 
annan karaktär. Föremål kan ha deponerats på 
andra sätt än genom att man grävt ner dem i 
marken eller slängt dem i våtmarker. De kan ha 
lagts på speciella platser i områden där männi
skorna vistades. »Kanske i förhållande till det vå
ta, som sällan var långt borta på mesolitiska bo
platser, eller i förhållande till husen där man 
vistades för att sova och för att utföra ur vår syn
vinkel vardagliga ting. De två dekorerade före
målen från Motala bör sannolikt betraktas som 
mycket medvetet deponerade inom boplatsen. 
Utanför det större huset, mellan det torra och 
det våta, låg det trekantsristade föremålet. Tro
ligen kan också de i närheten påträffade kranie
fragmenten av människa föras till samman
hanget av rituella handlingar som utfördes på 
boplatsen. Att även den ristade mejseln från 
Tåkern och ett ristat föremål från Bökeberg (se 
nedan) har påträffats i nära anslutning till 
mänskliga kraniefragment gör att detta inte 
verkar vara en tillfällighet. 

Stratigrafin och fyndbilden vid det halvcir-
kulära huset ute på udden är entydigt mesoli
tiska. Det mindre hornet kan också tydligt föras 
till konstruktionen, då det påträffades i ett 
stolphål. Föremål i stolphål är annars något 
som brukar känneteckna betydligt senare pe
rioder. Det kan ändå knappast vara en slump 
att bland alla tusentals fragment av ben och 
horn som hittats har de enda två med dekor nä
ra koppling till hus. 

Att geografiskt dra ut tolkningsparalleller-
na till att gälla även Sydskandinavien verkar inte 
bara nödvändigt, utan sannolikt också högst re
levant. Som redan nämnts har flera föremål 
från Motala direkta paralleller i erteböllekultu
ren. Det är därför sannolikt att kontakterna 
också medförde en likartad kosmologi och att 
de religiösa ritualerna också liknade varandra 
över stora geografiska områden. Per »Karsten 
(2001,5.132) tolkar ristade föremål som knutna 
till religiösa och ceremoniella sammanhang. Ut
ifrån välundersökta platser med goda bevarings-
förhållanden som Bökeberg och Tågerup redo
gör han för i vilket intrikat mönster föremål de
ponerats inom boplatsområdet. På Bökebergs-
boplatsen hittades t.ex. hela redskap en bit ut i 
vattnet; inte de kasserade, misslyckade eller 
söndriga exemplaren. De enda människobe
nen, 21 kraniefragment och sex tänder, påträf
fades vid en större sten i vattenbrynet endast 
två meter från ett ristat ben med en människo
figur. Vidare noterades förekomsten av enbart 
vänsterhorn från kronhjort i vattnet. »Karsten 
sammanfattar de mesolitiska människornas 
förhållande till mat och myt som något nära 
sammanlänkat (2001, s. 143 ffj. 

De dekorerade föremålen i Motala kan sä
gas ha två viktiga aspekter. Dels ökar naturligt
vis vår ackumulerade kunskap om dekorerade 
mesolitiska föremål enbart genom deras före
komst, dels (och framför allt) för de upp pro
blematiken om de mesolitiska jägarnas, fiskar
nas och samlarnas religiösa ritualer på dagord
ningen. Det behövs kanske inte imponerande 
gravfält ftir att vi skall våga tala om betydelse
fulla ritualer, kult och kosmologi. Religionen 
fanns runt omkring, var dag. 

Tack till Roger Wikell för stimulerande diskussioner 
om föremålens betydelse och deras mesolitiska sam
manhang. 

Fornvännen too (2005) 



Ristat i rader i i 

Referenser 
Andersen, S.H., 2001. Danske kökkenmöddinger 

anno 2000. Jensen, O.L. et al. (red.). Danmarks 
faegerstenaUter — status og perspekiiver: beretning fra 
symposiet "Status og perspekiiver indenfor dansk meso
litikum» i Vördingborg, september 1998. Horsholm. 

Browall, H., 1980. Mesolitisk stenålder vid Tåkern. 
Meddelanden från Östergötlands och Linköpings 
Stads Museum 1980. Linköping. 

- iggg. Mesolitiska mellanhavanden i västra Ös
tergötland. Gustafsson, A. 8c Karlsson, H. (red.). 
Glyfer och arkeologiska rum - en vänbok till Jarl 
NordbUzdh. Gotarc Series A vol. 3. Göteborg. 

- 2003. Det forntida Alvastra. SHM. Stockholm. 
Carlsson, T , 2004. Strandvägen 1, MolaUi. Östergöl-

Umd. D J \ F F 2004:2. »Riksantikvarieämbetet, Ar
keologiska undersökningar, UV O s t Linköping. 

- (i tryck). Home sweet home. Mesolithic identities 
in a transition area. Riksantikvarieämbetet, Skrif
ter. 

Carlsson, T ; Gruber, G.; Molin, F. & Wikell, R., 2003. 
Between quartz and flint Material culture and 
social interaction. Larsson, L. et al. (red.). Meso
lithic on the Move. Papers frresented at the Sixth In
ternational Conference on the Mesolithic in Europé, 
Slockholm 2000. Exeter. 

Carlsson, T. 8c Rolöf, M., 2003. Stenålder i Motala. 
Populär Arkeologi 2003:3. Lärbro. 

Clark, J.G.D., 1936. The Mesolithic settkment of Nor
thern Europé. Cambridge. 

»Karsten, R, 2001. Dansarna på Bökeberg. Om jakt, ritu-
akr och inlandsbosätlningar vid jägarstenålderns 
slut. »Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska under
sökningar, skrifter 37. Malmö. 

Karsten, R 8c Knarrström, B., 2003. The Tågerup ex
eavation. Skånska spår - arkeologi längs västkust
banan. Riksantikvarieämbetet, UV Syd. Trelle
borg. 

Knutsson, K; Lindgren, C ; Hallgren, F. & Björck, N., 
1999. The Mesolithic in Eastern Central Sweden. 
Boaz.J. (red). The Mesolithic of Central Seandinavia. 
Universitets Oldsaksamlings Skrifter. Ny Rekke 
22. Oslo. 

Larsson, L., 1978. Mesolithic antler and bone arte
facts from Central Scania. Meddeknden frän 
Lunds universitets historiska museum 1977—1978. 
Lund. 

- 2000. Expressions ofar t in the Mesolithic socie
ty of Seandinavia. Bntrimas, A. (red). Prehistoric 
art in the Baltic region. Vilnius Academy of Fine 
Arts, Acta Academiae Artium Vilnensis, 20. Vil
nius. 

Larsson, L.; Meikholm, C. & Newell, R.R., 1981. Hu
man skeletal material from the mesolithic site of 
Ageröd I:HC, Scania, Southern Sweden. Forn
vännen 76. 

Larsson, M.; Lindgren, C. & Nordqvist, B., 1997. 
Regionalitet under mesolitikum. Från senglacial 
tid till senatlantisk tid i Syd- och Mellansverige. 
Larsson, M. 8c Olsson, E. (red). Regionalt och in
lerregionalt. StenåUkrsundersökningar i Syd- och Mel-
Umsverige. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska 
undersökningar, Skrifter nr 23. Stockholm. 

Lindgren, C. 2004. Människor och kvarts. Socicda och 
teknologiska strategier under mesolitikum i östra Mel
lansverige. Stockholm Studies in Archaeology 29, 
Raä Arkeologiska Undersökningar, Skrifter 54. 
Coast to Coast books 1 1. Stockholm. 

Montelius, O., 1917. Minnen från vår forntid. Stock
holm 

Nordqvist, B., 2003. To touch the mind. Larsson, L. 
et al. (red). Mesolithic on the Move. Papers presented 
al the Sixth Inlernational Conference on the Mesolithic 
in Europé, Stockholm 2000. Exeter. 

Terberger, T , 2003. Decorated objects of the Older 
Mesolithic from the Northern Lowlands. Lars
son, L. et al. (red). Mesolithic on Ihe Move. Papers 
presented al the Sixth Inlernational Conference on the 
Mesolithic in Europé, Stockholm 2000. Exeter. 

Papardukakis, A., 1993. Ristningar på mesolitiska före
mål och »neolitiska» skifferföremål från Sverige. C-
uppsats. Uppsala. 

Wikell, R., 2003. Sälknivar från Haninges stenålder. 
Glimtar från Haningeltygden 2003:4. Haninge. 

Fornvännen 100 (2005) 



12 Helena Andersson åf Tom Carlsson 

Summary 

During the exeavation of a Mesolithic site in 
the city of Motala, Östergötland, Sweden, two 
decorated objects were found. Bf »th artefacts are 
made of antler, most probably from red deer. 
The larger object is decorated with triangles in 
three paralld lines. The triangles are filled with 
perpendicular line hatching. The other object 
is highly fragmented and has a rhombic deco
ration on one side. Both objects were found in 
the context of Mesolithic houses. The larger 
one had been deposited just outside a long 
house measuring 1 0 x 4 m , and the smaller one 
was found in a post hole within a semicircular 
structure measuring 3 in2. The two houses have 
been dated to 5500—5000 cal BO These radio
carbon dates correspond well with the very lar
ge Mesolithic assemblage excavated and with 
several other radiocarbon dates from the site. 

The activity areas at the site were distinctly 
separated. Axes were made in one place, house 
was kept in another area, garbage disposal and 
fishing took place in other areas and so on. The 
authors believe that the decorated artefacts 
(found on a site with tbousands of other bones 
and antiers without decoration) are traces of ri
tual acts and that they where deliberately de
posited at certain places within the site, close to 
the houses and close to the shore. 

The decoration is carefully made. All the 
triangles are similar both in size and hatching. 
Judging from the choice of motifs, triangles 
and a rhombus, as well as the careful execution 
of the decoration, there seems to be a cultural 
link between the Kongemose culture in Den-
mark/Scania and Östergötland. Unlike the lå
ter Ertebölle culture, the hunters and gathe
rers of these cultures took great pains to make 
the decoration regular. In comparison, Erte
bölle art appears less strict. Even so, the context 
of the artefacts from Motala dates them to the 
final phase of the Kongemose culture or the 
earliest Ertebölle culture, 5500 cal BC (6300 
BP). 

Most decorated objects of the time are 
found in Denmark and Scania and are rare out
side these areas. Only two other finds are known 
from the province of Östergötland. This scarci
ty is, however, probably due to poor preserva
tion conditions for bone and antler. Societies 
in these areas most likely had close contacts 
and shared much the same cosmology. The two 
objects found at Motala can broaden our un
derstanding of Mesolithic rituals and the con-
texts in which they were carried out. 
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