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Abstract

This paper deals with the food economy in the Mesolithic – Neolithic settlement Sjöholmen 

from excavation in 1961 lead by Ingeborg Tillander. This material has been compared with 

the material from Ringsjöholm and Ageröd V since these places are situated near each other. 

The paper has three different parts there we go deeper in to birds, beaver and small vertebrae, 

fishes and carnivores. Another large part in the paper are taphonomic processes, faunal history 

and previous research about Sjöholmen.   
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1. Inledning
Under höstterminen 2007 fick vår grupp tillfälle att jobba med ett mesolitiskt-neolitiskt benmaterial 

från Sjöholmen, som till stor del innehåller djurbensmaterial. Materialet från denna specifika 

utgrävning (1961) har aldrig blivit noggrant analyserat. Anledningen till att vi finner analysen 

av detta material viktigt är för att materialet i sig själv är väldigt intressant på grund av dess 

sammansättning och vi anser att detta material kan tillföra informaton till 

stenåldersboplatserna vid Ringsjön. Bland dessa finns Ringsjöholm, Ageröd V och materialet 

som denna uppsats berör från Sjöholmen.  De första två har blivit analyserade genom årens 

gång och man har byggt upp en bild av dem (Larsson 1983, Pedersen et al. 2005). Alla tre låg 

relativt nära till varandra och uppvisar både likheter och olikheter.  

Denna uppsats avser att avhandla Sjöholmen och dess matekonomi. Sjöholmsmaterialet har 

jämförts med material från Ringsjöholm och Ageröd V. 

Uppsatsen har delats in i tre separata delar där vi 

fördjupar oss i fåglar, bävrar och smådjur, fiskar och 

sist rovdjur. Dessa tre delar har lite olika infallsvinklar 

och frågeställningar men följer det genomgående temat 

om matekonomin. En annan stor del i uppsatsen har 

varit de tafonomiska förändringarna, faunahistoria och 

forskningshistoriken. Med hjälp av de tafonomiska 

förändringarna och faunahistorian försöker vi komma 

fram till hur man har använt de olika djuren som man 

har funnit ben från i Sjöholmen. I ett kapitel tar vi upp 

dateringar och isotoper för att se vad man kan använda 

dessa till i det arkeologiska materialet.  Med hjälp av 

forskningshistoriken försöker vi få fram de fakta som 

redan finns runt denna plats. Då det saknas en rapport 

från denna utgrävning är forskningen som har gjorts 

tidigare av stort värde för oss. Under skrivandets gång 

har vi även fått tillgång till en fältdagbok från 1961 och 

denna har använts där möjligt. Då utgrävningsrapport 

inte finns har detta gett oss möjligheten att dra egna slutsatser då det inte finns en vedertagen 

sanning. 
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Fig. 1. Karta över Ringsjön med kringliggande 
boplatser. Hämtad från Sjöström 1997:6



1:1 Frågeställning och syfte
Följande frågor har vi utgått ifrån när vi har skrivit uppsatsen.

- Hur såg ekonomin ut på stenåldersboplatsen Sjöholmen?

- Vilka tafonomiska processer har påverkat materialet?

- Faunahistoria under Mesolitikum – Neolitikum i Skåne.

- En jämförande studie med stenåldersboplatserna Ageröd V och Ringsjöholm

- Har Sjöholmen varit en säsongsboplats?

Syftet med denna uppsats är att få en bättre förståelse om Sjöholmen och dess omgivande 

djurliv med en betoning på fisk, fågel, rovdjur och smådjur. Syftet är även att försöka bringa 

en ordning i  det  stora  materialet  som man har  funnit  men aldrig  riktigt  arbetat  med.  En 

jämförelse mellan Sjöholmen och med de två närliggande platserna Ringsjöholm och Ageröd 

V, detta för att se om det finns ett samband mellan dessa tre. 

1:2 Material

Materialet som har använts till underlag för denna uppsats kommer från 1961 års utgrävning 

vid Sjöholmen som leddes av Ingeborg Tillander. Detta material har inte blivit analyserat 

innan och vi har analyserat 14966,8g av till ett sammanlagt antal av 3303 fragment. Att det 

blev benen från Ingeborg Tillander utgrävning beror på att dessa var mest informativa. De 

visade lager, koordinater, namn på grävningsledaren och de hade ett gammalt nummer som de 

förmodligen fick ute i fält. Vi valde ut dem för att kunna ge en informativ bild som möjligt av 

det material som var tillgängligt.

Detta material har förvarats på Lund Universitet Historiska museets magasin. 

Bevaringsförhållanden har inte varit exemplariska då man på 60- talet valde att lägga de 

sköljda benen i nätpåsar av tyg. Detta har påverkat benens yta och försvårat därför de 

tafonomiska undersökningar som vi valde att göra.
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Något som att påverkar resultatet är att vi inte har analyserat allt material från 1961. Detta 

hoppas vi att man kan göra i framtiden för att få en överskridande bild som möjligt över själva 

boplatsen.

1:3 Metoder
Referensmaterialet som har använts under analysen kommer ifrån Zoologiska museet i Lund 

och Lunds universitets Osteologiska avdelningen på Zoologiska museet.  Detta komparativa 

material består av de flesta vanliga arterna, men bristen av en del element har påverkat 

analysresultatet. Vid problem har hjälp tagits av osteologerna Ola Magnell, Elisabeth Iregren 

och Pirkko Ukkonen. 

Resultaten redovisas i tabeller och diagram där art och element, men även de tafonomiska 

processerna som slaktspår och väderpåverkan visas. Även epifyssammanväxningar tas upp för 

att ge en bild av om man jagade ungdjur eller vuxna individer.

14C datering gjordes på sex ben varav vi kunde använda oss av fyra eftersom två av benen var 

ifrån 1950 års utgrävning och hade då alltså ingen anknytning till vår analys. Detta används 

när vi redovisar hur gammalt materialet kan vara. Däremot gjordes inga isotopanalyser.

Vår analys har dokumenterats i databasen Access 97, där varje fynd ges ett nytt nummer. I 

databasen finns även information om vilket lager, vilken låda man finner materialet i, art, 

element, del av element, sida, antal element, vikt, kön och ålder där det har gått att bestämma 

och mått som har tagits av ben som har varit hela för att kunna få fram storleken på djuren. 

Även tafonomiska processer som bränt, weathering, gnag, slaktspår och bearbetning, detta för 

att se hur man har hanterat materialet och vilka förhållanden som har påverkat dem finns med 

i databasen.

Databasen finns på Lunds Universitet Osteologiska avdelning.

Det finns en lager- och fyndbeskrivning över de koordinater som vi har analyserat ifrån i 

appendix 3. Detta är hämtat från den fältdagbok som man förde under 1961 års utgrävning.

1:4 Forskningshistorik P.B

Det finns relativt lite information om Sjöholmen 1961, då det inte har gjorts någon 
grävningsrapport.
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Stenåldersboplatsen Sjöholmen finner vi vid Ringsjön, mitt i Skåne. Sjöholmen ligger vid 

Rönneås utflöde i den västra delen av Ringsjön. Denna plats har vid flera tillfällen varit 

föremål för arkeologiska undersökningar. ( LUHM, opublicerat, trolig disposition av okänd 

författare). 1961 års utgrävning ligger ungefär 100 meter ifrån tidigare utgrävningar på 

Sjöholmen. Sjöholmen är daterad till tre faser, tidig kongemose, ertebölle och 

mellanneolitikum (Larsson 1978:58).

De första spåren av bosättningar fann man juli 1925 när man höll på med en dikesgrävning 

vid sidan av järnvägen. De material man fann då grävdes upp och togs om hand av Carl 

Stadler.  Man fann bland annat grönstensyxor och pilspetsar (Thomas 1954:169). Man började 

gräva i Sjöholmen 1929 (Thomas, C-A. 1929 och 1930) och fortsatte sen 1930, 1950 och 

1961 (Tillander, I.).

1930 års utgrävning är endast nämnd kortfattat i Larsson (1977-1978) och Thomas 

(1954:172). Vi har valt att redovisa de fynd som man gjort i appendix 3 så man kan få en bild 

av vad det var man fick upp. 

Vid samband av ytligare dikesgrävning gjordes en arkeologisk undersökning av Rydbeck 

(1944 – 1945) och Fossander (1929 – 1930). I samband med Agerödsundersökningarna 1950 

gjorde Thomas en grundundersökning av platsen (1954). Då Helsingborgs vattenverk stod i 

begrepp att bygga en regleringsdamm på platsen beslöts det att göra en undersökning till, i 

Lunds Universitets historiska Museums regi (LUHM, opublicerat, trolig disposition av okänd 

författare). Detta var 1961, det år som vårt analysmaterial kommer ifrån.

Man tror att Sjöholmen har varit bebodd vid olika tillfällen. Den första perioden skulle vara 

under kongemose, den andra under ertebölle och sist under mellanneolitikum. Fynd som man 

har funnit under utgrävningarna visar på, enligt Larsson (1977 - 1978) att mesolitikum levde 

sig kvar ända in i neolitikum. Enligt Thomas tyder de fynd man fann 1925 på att de som bott 

på boplatsen använde sig av både mesolitiska och neolitiska föremål (1954).

De tecken som finns på att Sjöholmen har varit, inte bara en mesolitisk boplats, utan 

återanvänts under mellan neolitikum är bland annat det stora antalet av Limhamn yxor och 

pilspetsar. Detta visar indikationer på en avancerad kustboplats med stor kultur. Fynden av 

keramik och yxor från neolitikum visar att platsen var bebodd ända in i mellan neolitikum. 

Detta visar på att man har hållit fast vid sin gamla kultur men anpassat sig när det gällde 

keramik och yxtillverkning. (Thomas 1954:184) 
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Trakten kring Ringsjön, fjärran från den tidiga jordbruksbygden, kan mycket väl höra till 

”gränsområdena”,  där tradition och jaktseder hållit  sig än i  kustlandskapen. Megalitgravar 

saknas  och  bygden  visar  inte  någon  bild  av  tidig  megalitkultur.  Sjöholmen  bör  därför 

betraktas som en avsides belägen, mesolitisk avkrok i Skåne. (Rydbeck 1944- 1945:293).

Benmaterialet och artefakterna man har funnit är till stora delar väldigt bra bevarade. Men 

tyvärr  har  lagrena  på boplatsen blivit  omrörda  det  är  svårt  att  veta  från vilken tid  benen 

kommer  ifrån  (Muntligt  L.  Larsson  under  seminariet  om  C-A  Thomas,  070914).  Även 

Thomas (1954) påpekar detta, att det är svårt att se vilken period artefakterna kommer ifrån på 

grund av de blandade lagrena.

Rydbeck ( 1944 – 1945) skriver följande om lagerföljden:

”För den, som icke direkt deltagit i undersökningen av boplatsen vid Sjöholmen, är det kanske 

naturligt att tänka sig en av vattnets stigning, kreaturens tramp e.d förorsakad omlagring av 

vissa artefakter. Men förf. som personligen lett undersökningen, kunde icke iakttaga något 

tecken till en dylik omlagring. Det fornsaksförande 40-55 cm tjocka kulturlagret gömdes av 

ett täcke av lergyttja av ungefär samma eller något större mäktighet, vilken blivit avsatt under 

bronsåldern eller äldre järnåldern. Ovannämnda fornsaksförande kulturlager överlagrade 8-10 

cm tjockt skikt av grovsandig, svart gyttja, troligen från tidig (möjligen yngre) litorinatid, 

innehållande mikroskopiska kol- och benpartiklar men alldeles inga artefakter. Under detta 

skikt låg ett 26 cm tjockt lager Phragmitestorv från ancylustid utan spår av stenar kolpartiklar 

eller artefakter.”

1:4.1 Ageröd V
Ageröd V påträffades vid en torvgrävning juli 1947. Boplatsen är belägen vid sydvästra delen 

av Ageröds mosse och i omedelbar närhet till Rönne å (Larsson 1979:1f). Boplatsen är 

daterad cirka 5400-5700  BC.(Larsson 1983:84) (fig. 6). Dateringen gjordes från kol, ben och 

hasselnötter. 

En kvatärbiologisk undersökning på 1940-talet visar att denna boplats hat legat på en ö 

uppbyggd av växtrester. Avståndet mellan boplatsen och fastlandet var cirka 400 m. Ageröd 

IV och Ageröd VI har också legat på ö men båda är äldre än Ageröd V. 

Det totala antalet ben som man har funnit består endast av 1691 identifierade element från ben 

och horn. Av dessa är 804 bestämda till däggdjur, 49 är från fågel och 838 från fisk (Larsson 

1983:159).
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1:4.2 Ringsjöholm 
Ringsjöholm är daterad till  5960 – 5200 f kr,  dateringarna är gjorda utifrån ben, kol och 

hasselnötter. (Pedersen K. mfl. 2005:3).

1989 fann A.  Sjöström Ringsjöholm under  en inventering  av  omgivande miljö  (Sjöström 

1997:7). 1994 inledde man en utgrävning vid Ringsjöholm och följande år fram till 1997 har 

utgrävningar utförts (Jansson et al. 1998:4).

 Strandkanten har idag förflyttat sig från sin ursprungliga plats och ligger ca 300 meter i östlig 

riktning.  Boplatsen  låg  på  en  250  meter  lång  och  10  –  20  meter  bred  sandbank.  Under 

förhistorisk tid hade endast den södra delen av sandbanken kontakt med fastlandet och under 

regniga perioder var sandbanken förmodligen omringad av vatten (Sjöström 1997:6). 

 

2 Tafonomiska processer A.K
Materialet från Sjöholmen uppvisar flera tafonomiska faktorer i olika grader. Dessa innehåller 

både tafonomiska faktorer skapade av naturen och de skapade av människan.

Vad är då egentligen tafonomi? 

Tafonomi är studie av transitioner. Det var 

ryssen I.A. Efremov som 1940 namngav 

tafonomi efter de grekiska orden taphos 

(begravning) och nomos (lagar) (Lyman 

2001:1).

Själva grunden för tafonomiska studier byggdes 

upp under 1800- och början av 1900talet 

(Lyamn 2001:41).

Studier av tafonomi är viktiga då de hjälper oss 

att tolka vad som hände med djuret från det att 

det levde fram tills det att arkeologen grävde 

upp det. Man kan genom att studera benen få fram många olika viktiga aspekter av människan 

som jagade, födde upp eller höll djuret som husdjur (vilda djur, husdjur och boskap). Om man 

bortser från de tafonomiska processerna går man miste om väldigt viktig och intressant 

information. 
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(LUHM)



Vilka delar av benen som vi hittar beror på flera olika faktorer. Hur olika benelement är 

representerade är väldigt viktig för att förstå de olika faktorerna som har påverkat detta. Slakt, 

transport, matberedning, avfallshantering, aktivitetsområden, funktion av platsen i fråga, 

ekonomiska institutioner och sociala organisationer är saker som kan påverka 

elementfördelningen av representerade ben. Med denna information kan man få reda på om 

djuren slaktas ute i jakt eller om de tas med hela tillbaka till platsen, vad för slags funktion 

själva platsen har; säsongsboende, permanent boende, om man har idkat handel med andra 

platser, kulturella och etniska särdrag i födan. Man kan även se vilka djur man kan ha använt 

till vad; som födodjur, arbetsdjur, husdjur, ritualer med mera. Vad som också måste räknas in 

är att djur som man jagat i närheten av platsen där man finner benen har större chans att vara 

mer välbevarade än ben från djur som man har fraktat längre sträckor. Det uppstår även 

skillnader i materialet mellan ben från födodjur och ben från husdjur. Födodjuren slaktas och 

deponeras i mindre delar medan husdjuren oftast deponeras mer intakta och har därmed en 

större chans för bättre förvaring. Man måste även ha i åtanke att det riktigt stora viltet som 

jagades en bit bort från boplatsen kan ha blivit utsatta för en selektiv slakt, där bara de stycken 

med mest kött på kan ha blivit forslade till platsen medan resten av benen lämnades kvar där 

slakten tog plats. (Reitz & Wing 1999:203ff). 

2:1 Weathering
Weathering är när ben ligger ute i det öppna och blir 

utsatta för väder och vind. Olika ben vittrar i olika 

takt, små kompakta ben som phalanger och 

metapoder vittrar saktare än andra ben. Man måste 

även ta med i beräkningen att ben av olika taxa 

vittrar i olika takt, bland annat de med olika 

kroppsstorlek. Weathering börjar när alla mjukdelar 

har försvunnit från benet (Lyman 1994:358). 

Genom att analysera graden av weathering kan man 

få reda på hur man har hanterat avfall, dvs. om det 

har legat i det öppna länge eller om pålagringen har 

gått fort. Det finns lite olika system som används när man ser till weathering, det system som 

vi har använt till analyseringen av materialet från Sjöholmen kommer från Noe-Nygaard 

(1995) och består av fyra olika kategorier;
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Fig. 3.  Mänsklig påverkan på ben materialet. Foto från 
utgrävningen1961 Sjöholmen (LUHM)



Kategori 1 – Färgen på benen är ljust beige till mellan brunt, med en blank yta. Benen är 

tunga och spår av möjliga mänskliga aktiviteter är synliga. Även juvenila ben är bevarade.

Kategori 2 – Här går färgen från röd till svartbrun med en blank och hård yta. Även här är 

benen tunga och spår av möjlig mänsklig aktivitet är synliga. Anatomiska detaljer är väl 

tydliga och även i denna kategori är juvenila ben välbevarade

Kategori 3 – I denna kategorr början man se mer kraftiga tafonomiska förändringar än i de 

föregående kategorierna. Färgen på benen går från ljust brun till mörkt brun. Ett annat vanligt 

fenomen med denna kategori är sprickor som uppstått i benen, det yttersta lagret har ibland 

även en på början av exfoliering. Dessa ben kan även ha ett brunt och beige fläckat mönster 

och de har tappat vikt från tidigare kategorier. Juvenila ben har svårigheter att bevaras inom 

denna kategori och det är därför ovanligt att man finner dessa här.

Kategori 4 – Denna kategori är den sista och innefattar de mest utsatta och förändrade benen. 

Färgen är här ljust brun och benens vikt är gravt förminskad. Inom denna kategori finner man 

inga juvenila ben alls, då dessa har försvunnit. All yttre påverkan på benen har även de 

försvunnit, benen är fyllda med flera djupa sprickor och kan ibland vara väldigt porösa och 

utan några slags former. (Noe-Nygaard 1995:69f).

 2:2 Skinning och Slaktspår
Hur ett skelett blir slaktat och delat i bitar 

är en stor tafonomisk process. Människor 

slaktar djur för föda, ritualer och material, 

såsom ben, horn, skinn, päls. Denna 

hantering lämnar tydliga spår på benen. 

Under denna process delas benen för att 

komma åt det man vill ha. Hur ett djur 

slaktas kan även variera mellan olika 

kulturer. En viktig del som man måste ha i 

åtanke när man studerar 

slaktspår/styckning är att ben kan splittras 

naturligt eller att ett annat djur gnager 

sönder det, de enda som slaktar djur är människan. När man ser på gnagmärken och märken 

gjorda av till exempel stenverktyg är det skillnader i utseendet (Lyman 1994:294ff).
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Fig. 4.  Atlas från Canis familiaris med skärmärken från 1961 Sjöholmen. 
Foto Anna Karlsson 2007.



 Både skinning av ett djur och slakt lämnar klara spår på benen. Märken från båda dessa är rätt 

lika varandra och kan ibland vara svåra att skilja åt. Vad man brukar göra är att se till var 

märkena sitter då man vid skinning av ett djur lämnar märken på specifika platser. Dessa är på 

kraniet runt nosen och runt mandibula, kring hornen och öronen, på phalangerna och 

metapoderna (Reitz & Wing 1999:128). Detta på grund av att det är platsen där skinnet sitter 

närmast kroppen.  Forskare har diskuterat om skärmärken kan uppstå på olika områden hos 

ben beroende på om djuret styckas när det är färskt eller när likstelheten har inträffat. Han 

anser att när bytesdjuret slaktats direkt efter dödandet är det inte säkert att man kan hänvisa 

slaktspår till en specifik yta, medan om djuret slaktas när stelhet har inträffat är lederna låsta 

och därmed finns inte riktigt lika mycket utrymme för slakten och det är då som slaktspåren 

uppstår på specifika ytor (Lyman 2001:45). 

När det gäller skinning av vissa djur, bland annat björn (Ursus arctos), blir ibland phalanger 

och metapoder kvar i skinnet. Om man på en plats finner enbart dessa ben representerade kan 

det röra sig om ett skinn. När man slaktar ett djur uppstår olika slags märken, som hugg-, 

skrap- och skärmärken. Dessa kan härledas till olika delar av slakten; huggmärken uppstår 

oftast till den primära slakten (grovslakten) medan skrap- och skärmärken uppstår vid den 

sekundära slakten (finslakten). Vid båda tillfällena används även sågning för att fördela köttet. 

Slaktspår brukar följa ett specifikt mönster där placeringen är en stor del av detta. 

Vissa ställen på djuren är lättare att skära i för att få skelettet att dela på sig. Noe-Nygaard 

(1995) särskiljer fem olika slaktspår och skärmärken gjorda av människa; skärmärken, 

skrapmärken, styck- eller hackmärke, slag- och sågmärken (Reitz & Wing 1999:128). För att 

se om ett märke är ett skärmärke bör man titta på det i genomskärning. Ett skärmärke är 

nästan format som ett V, men man bör ha i åtanke att om kniven/verktygen skurit i samma 

spår flera gånger kan det se ut som ett U i genomskärning. En annan detalj man kan se till när 

man analyserar skärmärken är kanterna högst upp, vid skärmärken brukar dessa oftast vara 

skarpa. Själva anledningen till skärmärken kan vara flera, de kan ha uppstått vid slakt eller vid 

skinning, det vill säga både vid beredning som mat eller som material (Noe-Nygaard 

1995:180f). 

Skärmärken uppstår antagligen när man ska skinna ett djur och man delar på lederna, eller när 

man styckar upp köttet före eller efter tillagningen. När man filear kött uppstår ofta 

skrapmärken på benen. Vid huggmärken saknas den klara V formen som uppstår vid 

skärmärken. Hackmärken tenderar att samlas runt de stora lederna och skaften (Reitz & Wing 
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1999:129f). Noe Nygaard (1995) särskiljer fem olika slaktspår och skärmärken gjorda av 

människan. Binford (Lyman 2001) anser att skärmärken på ben upstår under tre olika 

processer, dessa är skinning, disartikulation (disarticulation?) och när man filear. Dessa tre 

olika kan sedan placeras ut på olika platser på olika ben. Märken efter skinning hittas vid 

skaften av de nedre extremiteterna och phalanger och på mandibula och kranium. Märken 

efter disartikulation uppstår vid den atrikulerade leden av rörbenen och på ytan av vertebrae 

och pelvis . Filémärken uppstår längs med benens ytor (Lyman 2001:298). 

2:3 Trampling
Analys av trampling är viktigt då man får reda på hur materialet har blivit deponerat och vad 

som har hänt efter. Utseendet av trampling är osymmetriska och oftast ytliga skrapmärken. 

Man kan genom trampling se om man har gått över sitt deponerade material, om just den ytan 

som är avsatt för deponeringen har varit hårt trafikerad eller ej. Genom detta kan man även få 

reda på om materialet i sig har blivit utspritt, då chansen är stor om tramplingnivån är hög, 

benen blir då omkringsparkade och utspridda. Trampling kan även likna bearbetade ben i 

form av polerade ben. Om benen täcks av mjuka material som till exempel torkade löv och 

tallbarr kan ytan på benet bli polerat (Reitz & Wing 1999:137).

3 Fauna J.J

3:1 Klimatet

3:1.1 Senglacial (14.000-10.000 BP)
Sverige var helt täckt av is fram till ungefär 14000 BP då den började försvinna från södra 

Sverige. Landskapet liknade tundrastepp med ljuskrävande och köldtåliga växter som till 

exempel dvärgbjörk (Betula nana) och dvärg pil (Salix sp.). Under denna tid invandrar ett 

flertal olika djur som till exempel ren (Rangifer tarandus). (Ericson & Tyrberg 2004:27).

3:1.2 Preboreal-boreal (10.000-8.000 BP)
Under tidig preboreal kronozon började klimatet att bli varmare. Klimatet var dock 

fortfarande kallt men inte längre arktiskt (under preboreal). Skåne och Danmark satt ihop i en 

landbrygga där djur och växter kunde sprida sig relativt fritt. I början dominerades landskapet 

av framför allt kråkbär (Empetrum) och med ett ökande antal en (Juniperus communis). I det 

stepplika landskapet fanns dungar av skog bestående av framför allt björk med ett ökande 

antal tall (Pinus silverstris). Skogarna var öppna och ljuskrävande gräs och örter trivdes. 

Temperaturen steg gradvis och i slutet av preboreal låg sommartemperaturen på 13-14oC. 
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Dagens medeltemperatur i Skåne ligger på 16-18 oC under sommaren och – 4 till 0 oC under 

vintern, med en medeltemperatur över hela året på 8 – 10 oC. Det var inte temperaturen som 

under denna tid hindrade växterna från att spridas utan begränsningen låg i växternas förmåga 

att snabbt kunna kolonisera nya områden. 

Mot slutet av preboreal kom hassel (Corylus avellana), denna spreds fort och bildade stora 

täta skogar där de ljuskrävande gräsen och örterna inte längre trivdes. Hasseln trängde även ut 

björken och under boreal dominerades skogarna av hassel och tall. Denna typ av skogar går 

inte att återfinnas i dagsläget. Under slutet av boreal var sommartemperaturen något varmare 

än i dagsläget. Skogarna tätnade mer men det fanns fortfarande öppna områden speciellt på 

väldigt torra och vattensjuka marken där hassel inte trivs. Dessa platser dominerades istället 

av tall på de torra markerna och björk och pil på de vattensjuka områdena. Under preboreal 

dominerade älgen (Alces alces) men under slutet av boreal var istället kronhjorten (Cervus 

elaphus) och rådjuret (Capreolus capreolus) dominerande arter. (Ericson & Tyrberg 

2004:28f). 

3:1.3 Atlantisk (8000 – 5000 BP)
Under atlantisk kronozon var klimatet milt och dominerades av varma fuktiga somrar och 

milda vintrar. Det är under denna tid som den högsta temperaturen under denna interglaciala 

tid (Holocen) uppnås, 3 oC högre än under nutiden. Under denna tid försvann landbryggan 

mellan Skåne och Danmark på grund av kraftig vattenhöjning samt landsänkning. Detta 

bildade en barriär som försvårar spridningen av växter och djur vidare till norra Sverige. 

Stora delar av södra Sverige täcktes under denna tid av täta, skuggiga, ”hårdstammade” skog 

bestående av framför allt ek (Quercus), lind (Tilia), ask (Fraxinus) och al (Ulmus). Dessa täta 

skogar kan vara en av anledningarna till uroxens (Bos primigenius) försvinnande och de 

tvingade även älgen norrut. Däremot trivdes kronhjort, rådjur och speciellt vildsvin (Sus 

scrofa) i dessa skogar. (Ericson & Tyrberg 2004:29f). 

3:1.4 Subboreal (5000-2500 BP) 
Under subboreal kronozon blev klimatet åter kallare och de täta ”hård-stamm” skogarna 

krymper allt längre söderut. Under denna period försvinner kärrsköldpaddan (Emys 

orbicularis) och vildkatt (Felis silvestris). Människan börjar även påverka omgivningen mer 

med bland annat odling. (Ericson & Tyrberg 2004:30,35). 
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3:2 Djuren, de stora artiodactyla
Fakta om djuren är taget från sådant vi vet idag om arternas beteende och levnadssätt. Detta 

bör vara ungefär detsamma nu som under stenåldern men det finns ingen säkerheter i det.

I denna del behandlas bara de större växtätarna, Artiodactyla. De övriga arterna behandlas i 

respektive fördjupningsdel. 

3:2.1 Kronhjort (Cervus elaphus)
Kronhjortens invandring skedde under preborial kronozon. Den var dock inte speciellt vanlig 

under denna period. Den bler mer vanligare då skogen slöt sig under boreal kronozon. 

(Liljegren & Lagerås 1993:30).

Det finns flera olika underarter av kronhjort utspridda över stora delar av världen. Dessa är 

dock väldigt lika och på en del gränsplatser korsas de med varandra. Storleken och vikten hos 

kronhjortar varierar mellan olika områden och populationer. I Tyskland anses det att 

kronhjorten växt färdigt vid 8 års ålder medan i Norge anses de växt färdiga vid 6 år hos 

hjorten och 4-5 år hos hinden. Detta anses även vara fallet i Mellansverige. (Dahl 1989:3f, 5, 

8ff).

Kronhjortarna har skarpare syn än älg och rådjur och deras hörsel är mycket skarp. De har 

även ett välutvecklat luktsinne. Kronviltet i rörelse utnyttjar både hel och halv motvind för att 

snabbt upptäcka fiender. De kan även identifiera lukt av en enskild person. De kan känna igen 

en återkommande jägares lukt och fly men ignorera en okänd tillfällig besökare De har en 

väldigt snabb galopp. Rosenstock hos ungdjur är smal och hög vilket gör att hornen i början 

endast växer på längden. Ju äldre hjorten blir desto grövre och lägre blir rosenstocken och 

hornen blir även de grövre. De yngre hjortarna fäller sina horn senare än de äldre. (Dahl 

1989:11f, 16,18). De äldre fäller sina horn i slutet av februari och början av mars (Schmit 

1992:52).

Ostört kronvilt är gärna aktiva på dagen på öppen mark, framför allt på morgon och 

eftermiddag. Vid för mycket störning från ex människa vilar de i tät terräng om dagen och är 

inte aktiva förräns på natten. Kronviltet är väldigt känsliga för mänsklig störning och drar sig 

undan platser med för mycket människor. De håller inte revir utan är sociala i flock till 

skillnad från älg och rådjur. Oftast samlas speciellt hindar och kalvar och fjolårskalvar i större 

grupper. De håller sig ofta till de bästa betesmarkerna medan hjortarna får beta i utkanterna. I 
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trakter med täta populationer kan hjortarna bilda mindre flockar som sedan bryts upp under 

brunsttid. (Dahl 1989:24,26f).

Äldre hjortar kan ge sig ut på långa vandringar. Vid brunst samlas hindarna oftast på samma 

plats från år till år. Dit tar sig sedan hjortarna och den största lägger beslag på hjorden. Endast 

andra större hjortar gör sig försök att erövra hindarna. Om ingen av dem ger sig vid en rituell 

uppvisning går de till anfall mot varandra genom stångning. Det kan hända att två hjortar med 

stora kronor fastnar hårt i varandra att de inte kan ta sig loss utan kommer långsamt att svälta 

ihjäl. Om en hjort ger sig under stångningen måste den vara kvick iväg annars riskerar den att 

bli ihjälstångad. De är väldigt lättstörda under brunsttiden och om man stör dem under den 

finns det en chans att de ger sig av.

Kronhjorten anpassar sig lätt till olika landskapstyper men vill gärna ha tillgång till öppen 

terräng och odlad mark. De vill även ha tillgång till fuktmark och skyr inte att simma och de 

badar gärna i dy och lerpölar (så kallad sölgrop). (Dahl 1989:28, 30f, 33).

3:2.2 Älg (Alces alces)
Älgen invandrade till Sverige under den senglaciala kronozonen men verkar ha varit vanligare 

framför allt under preboreal och boreal kronozon. (Ericson & Tyrberg 2004:27, 29).

Älgen är framför allt aktiv under skymning och gryning. Älgen signalerar sinnestämningar 

med öronen och dess hornkrona är som störst vid 5-12 år. Älgen är till skillnad från 

kronhjortar enstöringar. Det är endast under vintern som de kan samlas vid bra betesplatser. 

Under sommaren kan stora tjurar gå tillsammans. Till skillnad från kronhjorten slutar kamper 

mellan tjurar sällan i dödsfall. Under sommaren betar de gärna i sjöar och vattendrag efter 

näckrosrötter och andra undervattensväxter. Den kan stanna med mulen under vattnet i upp 

till 50 sekunder.

Älgar är väldigt starka simmare, de har setts simma upp till två mil. Redan vid en veckas ålder 

kan de simma. De föredrar att ha sin daglega på en hög plats där de har god utkik över 

omgivningen. Tjuren är större en kon och har en mankhöjd på ungefär 2,2 meter och den 

väger upp till 700 kg. Älgen är framför allt anpassad för barrskog (Andersson & Svensson 

2005:63, 65ff, 69). Den är till skillnad från kronhjorten inte speciellt skygg för bebyggelse. 

Dess föda under sommaren består framför allt av mjölkört, vattenväxter, älggräs, klöver och 

löv från ex sälg, vide och asp. Under hösten äter den framför allt blåbärsris, ljung och havre. 

På vintern blir det mest skott och kvistar från tall, en och lövträd samt bark från rönn, asp och 
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tall. Den har ett väldigt skarpt luktsinne och skarp hörsel. En älgko föder mellan 1-2 kalvar 

och vid enstaka tillfällen kan den få 3 kalvar (Andersson & Svensson 2005:69).

Älgens naturliga fiende är framför allt vargen (Canis lupus) men ibland tar även björn älg. 

Den kan väldigt lätt bli tama och kan bli 18-20 år gamla. Sen är oftast tänderna så nerslitna att 

den svälter ihjäl (Hammerström 2004:13, 34, 36, 109). Under preborial-boreal kronozon var 

älgen större än idag (Aaris-Sørensen 1990:164).

3:2.3 Rådjur (Capreolus capreolus)
Rådjuret finns i Sverige från sen glacial kronozon men det är först i slutet av boreal kronozon 

som den började bli vanlig (Ericson & Tyrberg 2004:29).

Då rådjuret känner sig hotat av något den inte kan identifiera ger den ifrån sig ett 

karaktäristiskt skall. Vid fara flyr rådjuret inte omgående utan om de står i skydd står de 

orörliga in i det längsta. Om de ändå skulle behöva fly hoppar de snabbt iväg och flyr korta 

sträckor ofta i en snäv båge. Om de blir fortsatt förföljda upprepas proceduren. Orsaken till 

detta beteende är att de inte vill lämna sitt hemområde. Under flykten kan de förvilla fienden 

genom att göra långa tvära sidosprång. De kan även spärra upp akterspelen och göra höga 

långsamma hopp för att den verkligen ska synas. Om förföljaren är envis kan de dra spikrakt 

iväg flera kilometer. Ibland kan de även lägga sig helt platt och trycka mot marken. 

(Andersson & Svensson 2005:70, 75).

Rådjuren är som älgar mest aktiva under skymning och gryning. Under oktober och vårvinter 

kan de samlas i stora skaror på fält för att beta. Rådjuren saknar svans och har en levnadsålder 

på ungefär 10 år. Sen har de oftast slitit ner tänderna så pass mycket att de svälter ihjäl. Deras 

mankhöjd ligger på runt 63-75 cm och vikten på 20-30 kg. Bockarna är lite större och 

kompaktare än getterna. Under sommaren äter de mest örter. Under höst och vinter äter de 

blåbärsris, ljung, vintergröna grödor och knoppar från lövträd och de kan även äta svamp. På 

våren äter de gärna färska löv. De har en mycket god hörsel och ett välutvecklat luktsinne. De 

ser bättre än älgen men sämre än kronhjorten. (Andersson & Svensson 2005:76, 99).

3:2.4 Uroxe (Bos primigenius)
Uroxen invandrade till Sverige under slutet av preborial kronozon och var som mest vanlig 

under boreal kronozon. Den minskade i antal under atlantisk kronozon (Ekström 1993:5).

Uroxen var stor och tjuren blev ungefär 180 cm i mankhöjd och vägde troligen närmare ett 

ton. Kon var mindre och blev ca 150 cm i mankhöjd. Hornens brädd kunde uppnå en meter 
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men var oftast mindre. Uroxen hade proportionellt långa ben och en lång svans som räckte 

nästan hela vägen ner till hälen. (Ekström 1993:2). Uroxkorna och kalvar levde troligen i små 

hjordar med en ledarko, medan tjurarna levde i små grupper tillsammans eller självständigt 

utom under brunstperioden som inföll under september och oktober.

Uroxen var troligen stationär och endast stränga vintrar med brist på föda fick dem att göra 

längre vandringar. Tjurarna var troligen stridslystna och snabba. Uroxen dog ut i Europa då 

den sista kon sköts 1627 i Polen. I Asien dog den ut på 1700-talet (Hofmann 2000:212). I 

Sverige dog den dock ut mycket tidigare, redan i slutet av atlantisk kronozon (Ekström 

1993:2).

Uroxen verkar ha jagats med pil och kastspjut, troligen även spjutfälla av stenåldersmänniskor 

i Skåne. En del ben fynd från uroxe har läkta jaktskador (Liljegren & Lagerås 1993:29f).

3:2.5 Vildsvin (Sus scrofa)
Vildsvinen vandrade in under preborial kronozon men den blev vanlig först då skogen slutit 

sig mer under boreal kronozon. (Liljegren & Lagerås 1993:30). Under vintern har vildsvinen 

tjock päls med en tät bottenull och längre stickelhår som bryter fram. Denna fälls under 

sommaren så den kan se nästan nakna ut. Suggor med kultingar behåller dock vinterpälsen 

längre in på sommaren. Den har en dåligt utvecklad syn och de uppfattar lättast rörelser. Den 

har däremot ett väldigt gott luktsinne och hörsel. Den är sociala och lever ofta i grupp men de 

vuxna galtarna lever under större delen av året själva. Vid brunst sluts vildsvinen samman till 

större grupper med en påtaglig social rangordning. Galten uppvisar aggressivitet mot varandra 

under brunstperioden. Den har ett skyddande brosklager under huden vid bröstkorgs sidor och 

över bogen som skyddar mot allvarliga skador under strid. Den strider genom att försöka 

hugga varandra med betarna och försöker få den andra ur balans. Den skador de kan få läker 

snabbt och striderna leder sällan till dödsfall. Den är väldigt skygga utom under 

brunstperioden då de är mer orädda (Göransson 1987:4,6,9f). Honan är dräktig i 4 månader. 

Ungarna stannar i boet under två veckor. Honan försvarar sina ungar. En hona får fler 

kultingar ju äldre hon blir upp till en viss ålder, sedan sjunker antalet igen. Ungarna är 

fullständig avvanda vid 4-5 månader. Svin är väldigt läraktiga djur.

Vildsvinet är allätare men äter framför allt vegetabilier, men får den chansen tar den små djur 

som möss och sorkar, ägg, fågelungar, harungar och späda rådjurskid. Vargen utgör ett hot 

speciellt mot yngre svin och små kultingar kan även bli byte för räv (Vulpes vulpes) och lo. 

Det är ganska vanligt att den går igenom isen och drunknar då den ska ta sig ut till eller 
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mellan öar. Den vistas på öppna marker oftast endast efter mörkrets intåg. (Göransson 

1987:11ff, 19, 25, 29).

Ett skjutet vildsvin kan gå ganska långt och kan därför lätt tappas bort i snårig terräng även då 

skottet träffat bra. Ett skadeskjutet vildsvin kan vara farligt då den är kvick i vändningarna 

(Göransson 1987:34f).

Unga svin kan springa 35 km/h. De äldre är långsammare på grund av sin vikt. Däremot är 

både unga och gamla svin explosivt startsnabb. För att trivas vill vildsvinet ha tillgång till 

sölgropar och den gillar vatten. Den gömmer sig gärna i vass. Då man jagar vildsvin måste 

man veta vart man ska sikta eftersom det är ”mycket att skjuta på men lite att träffa” (Tham 

2001:20, 35, 145).

4 Datering och isotoper P.B, J.J, A.K
Nedanstående text är framförallt hämtat från Judith Sealys föreläsningar hösten 2007.

4:1 Vad är en isotop
Isotoper av samma grundämne har samma mängd protoner och elektroner men antalet 

neutroner kan variera. Det finns både radioaktiva och stabila isotoper. De radioaktiva 

isotoperna sönderfaller och mängden av det ursprungliga ämnet minskar, och nya 

grundämnen bildas. Av de radioaktiva isotoperna är 14C den mest kända. Denna används för 

att datera organiska material, då man mäter mängden kol.

Stabila isotoperna är till exempel kväve (N), 12kol, 13kol (C), väte (H), syre (O) och svavel (S).

4:2 Vad använder man isotoper till
Isotoper kan bland annat användas till analyser av populationsskillnader där man även kan få 

fram födoval. Vid kostanalyser använder man sig av delta (δ värden) (detta beskrivs nedan). 

Då födointaget varierar mellan kön, ålder och status kan man spåra detta genom 

isotopanalyser.

Man kan spåra brister i kosten i skelettet och även migrationer. 

4:3 Kollagen
Hur man tar ett kollagen prov;

- Ytan är ren och fettfri
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- Man använder sig av en liten borr för att borra ett hål i benet. Detta hål bör göras så 

försiktigt som möjligt och helt på ett ställe där det inte förstör så mycket av benet. 

Mängden som behövs för ett 14C prov är 1g bendamm.

- När denna mängd är uppnått lägger man det i en välförsluten påse och skickar det till 

labbet med en korrekt ifylld ansökan, där all fakta som labbet behöver om benet finns 

med.

4:4 Varför gör man kalibreringar?
Man kalibrerar för att omvandla ett 14C värde till kalenderår, där kalenderåren är baserade på 

dendrokronologiska dateringar gjorda av årsringsserier från träd (Nationalencyklopedin 

1993:347). Exempel, en Canis sp. från vårt analyserade utgrävningsmaterial. 14C värde: 

5635+/- 55 BP detta ger en kalibrerad ålder 4585-4350 calBC. BP betyder before present och 

räknas från 1950, calBC betyder kalibrerat before christ.

Eftersom inte kalibrering är exakt bör alltid original 14C värdet nämnas om kalibreringarna i 

framtiderna ändras till en mer exakt ålder på provet. Det har bland annat att göra med ny 

kunskap om variationer i atmosfären. Detta gör att det blir enkelt att göra om en 

åldersbedömning av ett gammalt prov.

4:4.1 14C kalibrering
När man använder sig av 14C vid datering använder man sig av kalibreringskurvor. Dessa 

kurvor har man byggt upp med hjälp av lite olika naturliga förekomster;

       Årsringar i träd: 0-12410 år

       Ice cores (Grönlandsisen)

       Deep sea cores (provtagning på havsbottnar med dålig cirkulation)

       Varvade sediment (avlagringar i marken)

       Koraller

       Speleothems (stallagmiter och stallagtiter i grottor)
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4:5 Stabila isotoper som indikationer vid miljöförändringar

4:5.1 Marken
Inom forskningen använder man sig av isotoper för att bland annat se var man har bott, vad 

man har ätit. Anledningen till att man kan göra detta är för att olika ämnen i marken har olika 

isotoper och detta kan man då spåra i benen. Den vanligaste isotopen man använder sig av är 

strontium (Sr) och vid analys jämför man 87Sr med 86Sr. Äldre berg har högre 87Sr/86Sr värde 

än yngre berg. Detta gör att ben funna i områden med äldre berg kommer att få ett högre 
87Sr/86Sr värde. När man tar Sr värde på ben måste man även tänka på att om individerna har 

blivit begravda i ett område där halten av strontium är hög kan detta påverka Sr nivån i benen. 

Man jämför 87Sr/86Sr nivån i tänderna med den nivå man hittar i benen (framför allt rörbenen) 

då tänderna inlagrar och behåller sina värden från födseln (det vill säga område individen 

föddes i) medan benen hela tiden bryts ned och byggs upp igen, vilket gör att de lagrar 

strontium från platsen där de dog.  För att kunna använda isotoper för analys måste man ha 

god kunskap om markens isotopvärden.

 Man kan även använda isotoper som indikerar födoval såsom δ13C och δ15N. Exempel om 

människor har levt på terrestrisk föda då de dog men har spår av marin föda i tänderna. δ13C 

använts för att se vilken föda som varit den dominerande, där ett mer negativt δ13C värde är 

terrestrisk och ett mindre negativt värde marint. Exempel på terrestriellt värde är -24 δ13C, 

vilket är ett av de mest negativa terrestriella värdena och-11δ13C, vilket är ett av de minst 

negativa marina värdena. Man använder δ13C tillsammans med δ15N, som används för att se 

var i näringskedjan man har hämtat sin mat, ju högre värde desto högre upp i kedjan. (Lidén 

1995, Eriksson 2003).

4:6 Kväve (N)
Kväve är en vanligt förekommande runt omkring oss i miljön. δ 15Ν− isotopen brukar 

användas för att ta reda på var ett djur/individ har befunnit sig i näringskedjan där ett högt δ
15N värde visar på att djuret/individen har befunnit sig högt upp i kedjan, ju högre värde, desto 

högre upp.

4:6.1 Kväve på land
Kväve finns runt omkring oss i luften. Plantor och växter kan inte använda den luftburna N2, 

utan N2 fixeras om till NO3, NH4+ och kan då tas upp av växterna.  Landlevande djur har δ15N 

= +5 till +8‰. Landväxter har δ15N= -3 till +3 ‰.
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4:6.2 Kväve i havet
Kväve fixeras av plankton och alger som äts av mollusker och vissa fiskar. Större fiskar äter 

sedan de mindre och dessa äts sedan av sälar. δ15N är därför så hög som +20‰ (ju högre upp i 

näringskedjan desto högre värde där 20 ‰ är bland det högsta). Marin föda har högre δ15N 

värde än terrestrisk har. (Lidén 1995, Eriksson 2003). 

4:7 Problem som kan uppstå med isotoper som metod
När man använder sig av kollagen från ben för att datera måste man tänka på att ju äldre benet 

är desto sämre lagrar det kollagenet. Detta kan leda till en felaktig datering eller ingen 

datering alls. Om man tar ett prov för datering där kollagenet är lågt bör detta nämnas om man 

använder sig av resultaten. I dessa fall måste vi analysera tänder (endast C och O) som är mer 

resistent till förfall. Man kan även använda sig av hydroxyapatit och då även äggskal (C och 

O endast).

4:7.1 Datering 
En av de mest kända dateringsmetoderna är 14C metoden. I denna metod använder man sig av 

den radioaktiva isotopen 14C. Ju äldre ett föremål är, desto svårare är det att mäta ålder med 
14C. När man använder 14C som dateringsmetod kan man bara gå ca 45. 000 år bakåt i tiden, 

efter det är kolmängden för låg för att man ska kunna få ett säkert resultat. Material man kan 

använda för datering är kollagen och hydroxyapatit i ben, dentin och emalj från tänder. För att 
14C metoden ska uppvisa ett kalenderår måste resultatet kalibreras.

4:7.2 Tafonomi 
Tafonomi påverkar hur pass bra prov man kan få av ett ben. Benet kan påverkas av olika 

ämnen i marken där det ligger. Dessa ämnen kan inlagras i benet och detta kommer då att 

påverka provtagningar och vidare analyser.

4:7.3 Reservoir effekt
Reservoir effekt är en annan sak som kan påverka olika slags provtagningar av ämnen i ben. 

Med reservoir effekt menas områden där mängden av olika ämnen är annorlunda jämfört med 

de mängderna som finns i dagsläget. Detta på grund av olika orsaker, till exempel på 

havsbotten ( Eriksson 2003) där vattnet står stilla under längre perioder och inte blandas ut. 

Andra exempel är vulkaner (utbrott) och skillnader mellan den norra och södra hemisfären.
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4:7.4 Kontaminering
Kontaminering är ett stort problem vid provtagning av ben. Vad kontaminering betyder är när 

benet blir förorenat med ämnen utifrån som inte har något med benet att göra, till exempel 

hudavlagringar från någon av forskarna, detta kan ge en felaktigt ålder. Även växter, bakterier 

och svamp kontaminerar benen. Det är lätt att kontaminering sker och alla som jobbar med 

materialet från dag ett måste tänka på detta. Kontamineringsrisken är störst när benet är 

gammalt då kolhalten är låg.

4:7.5 Kollagen
Om kollagenmängden är låg uppstår problem vid provtagning och provens säkerhet kan 

ifrågasättas. (Lidén 1995, Eriksson 2003). Vid provtagning av ben från vårat material har 

dateringarna fått en vid spridning och de faller även delvis utanför den tidsramen som tidigare 

har givits materialet.  Detta kan bero på det låga kollagenvärdet som samtliga av benen 

uppvisade vid dateringen (appendix 6). 

5 Resultat P.B, J.J, A.K
Denna resultatsdel behandlar de stora artiodactylerna och de allmänna resultaten av studiet. 

Resterande arter kommer att behandlas i respektiva fördjupningsdelar.

Mått av de artiodactyla benen gjordes där det var möjligt, det vill säga om benen inte var för 

skadade eller fragmenterade. Dessa kommer inte att diskuteras nämre men finns att se i 

appendix 1.

I materialet från Sjöholmen indetifierade vi 23 olika arter varar 18 är däggdjur, 2 fåglar och 3 

fiskarter. Vid sidan av de 23 arterna har vi även identifierat vissa ben till enbart, genus, familj 

eller ordning. Genus har vi använt oss i 2 fall, familj i 3 fall och ordning i 5 fall. I tre av fallen 

har några av benen varit svåra att sätta in i en art och har därmed förts in som till exempel 

Alces alces/Bos taurus. Tabell 1. Tillgång till de olika koordinaterna där fynden gjordes finns 

att tillgå i appendix 2.

Tabell 1. Antal identifierade fragment, minsta antal individer och vikt från det analyserade materialet från Sjöholmen.

Art Antal fragment NISP Antal individer MNI Vikt (gr)

Castor fiber 24 2 95

Arvicola terrestris 5 2 0,4

Rattus norvigicus 1 1 0,1

Microtus sp. 1 - 0,1
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Felis silvestris 1 1 0,1

Vulpes vulpes 2 1 0,4

Canis lupus 1 1 0,9

Canis familiaris 52 4 210,1

Canis sp. 3 - 37,8

Canidae 1 - 1,9

Martes martes 2 1 3,1

Meles meles 3 1 5,3

Lutra lutra 3 1 9,6

Ursus arctos 1 1 8,1

Carnivora 3 - 0,3

Sus scrofa 103 4 940,3

Bos primigenius 5 1 191,4

Bos taurus 20 4 348,4

Bos sp. 1 - 16,9

Alces alces 27 3 531,9

Capreolus capreolus 58 11 184,6

Cervus elaphus 267 9 5198,5

Cervidae 76 - 479,9

Bovidae/Cervidae 21 - 208,3

Alces alces/Bos taurus 8 - 126,6

Alces alces/Cervus elaphus 2 - 35,8

Artoidactyla 1 - 2,3

Mergus serrator/Mergus albellus 1 1 0,4

Haliaeetus albicilla 2 1 2,8

Aquila chrysaetos/Haliaeetus  
albicilla

1 - 1,1

Aves 21 - 16,1

Cyprinidae 1 - 0,2

Esox lucius 145 10 91

Perca fluviatilis 3 1 0,5

Tinca tinca 9 1 1,2

Pisces 21 - 7,3

Obestämt 2400 - 6254,6

Totalt 3303 62 15015,5

Vid en NISP analys (tabell 1) visar det sig att av den totala mängden fragment 3303, är 2400 

obestämda. Av de ben som har gått att bestämma är kronhjort den dominerande med 267 

fragment, strax efter kommer gädda (Esox lucius) med 145 fragment.
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Om man tittar på vikten av det analyserade materialet (tabell 1) ser man att de obestämda 

fragmenten viktmässigt är lite mer än en tredjedel av den totala vikten med sina 6254,6g och 

den totala vikten är 15015,5g. Den art som är mest representerad i vikten är kronhjort med 

sina 5198,5g, efter kommer vildsvin med sina 940,3g, alltså bara 1/5 av den totala vikten av 

kronhjortens. Den minsta representerade vikten kommer från brunråtta, sork och vildkatt där 

vardera art enbart är representerad med 0,1g. Vid MNI analys (tabell 1) visar det sig att det 

djuret som är representerat av flest individer är rådjur, av 11 indivier, strax efter kommer 

gädda med 10 individer och sedan kronhjort med 9 individer.  

Under året 2007 skickades sex utvalda ben från Sjöholmen iväg för 14C dateringar (Appendix 

6). Två av dessa var från ett annat års utgrävning och har därför inte redovisats i denna 

uppsats. De resterande fyra blev daterade och dessa gav en intressant bild. Sjöholmen har 

innan daterats till mesolitikum men dateringarna visar på mesolitikum – neolitikum (fig. 5).

A tm o sp h e r ic d a ta  fr o m  R e im e r  e t a l ( 2 0 0 4 ) ;O xC a l v3 .1 0  B r o n k R a m se y ( 2 0 0 5 ) ; cu b  r :5  sd :1 2  p r o b  u sp [ch r o n ]

5 0 0 0 C a lB C 4 0 0 0 C a lB C 3 0 0 0 C a lB C
C a lib ra te d  d a te

C e rv u s  4 0 / 2 6  1 8 7 -D 7   4 9 3 0 ± 5 0 B P

C a n is  4 0 / 2 3  1 9 1 -D 9   5 6 3 5 ± 5 5 B P

C e rv u s  4 0 / 2 3  1 5 9 -D 6   4 2 8 5 ± 5 0 B P

C e rv u s  4 0 / 2 3  2 8 0 -D 1   4 2 1 5 ± 5 0 B P

Fig. 5. Dateringsfigur 14C över Sjöholmen.

Vid utgrävningen av Ageröd V skickades flera fynd iväg för 14C dateringar (Larsson 1983:84). 

Dessa visar på en mesolitisk boplats och alla dateringar hamnade inom samma tidsram där 

skillnaden är som mest 320 år, från den äldsta till den yngsta dateringen (fig. 6).
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A tmo s p h eric d ata fro m R eimer et al (2 0 0 4 );O x C al v 3 .1 0  B ro n k  R ams ey  (2 0 0 5 ); cu b  r:5  s d :1 2  p ro b  u s p [ch ro n ]

6 5 0 0 C a lB C 6 0 0 0 C a lB C 5 5 0 0 C a lB C 5 0 0 0 C a lB C

C a lib r a te d  d a te

L u - 1 6 2 3   6 8 6 0 ± 7 0 B P

L u - 9 6 3   6 8 0 0 ± 9 0 B P

L u - 6 9 6   6 7 2 0 ± 7 5 B P

L u - 1 5 0 2   6 7 1 0 ± 7 0 B P

L u - 1 6 2 2   6 6 8 0 ± 7 0 B P

L u - 6 9 7   6 5 4 0 ± 7 5 B P

Fig. 6. Dateringsfigur 14C över Ageröd V, ny kalibrering utifrån Larsson (1983). Uppifrån och ned: Ben från Alces alces kol, 
hasselnötskal, ben från Cervus elaphus, hasselnötskal och kol (Larsson 1983:84). 

Vid analys av materialet som uppsatsen avhandlar analyserades weatheringgraden på alla ben. 

Dessa sattes in i ett system där det finns 5 olika grader av weathering: 0-4, där 0 ej uppvisar 

någon weathering och 4 är den högsta graden. Då mängden tänder var stor, 82 % av den totala 

mängden fragment, har weathering inte bestämts på dessa procent. När man jämför de olika 

graderna ser man att detta material har en rätt jämn fördelning mellan grad 1 till grad 3, där 

grad 2 är dominant men som snart följs av grad 3 och grad 1. Grad 4 är den minst 

representerade graden (tabell 2) Detta betyder att den större delen av vårat 

analyseringsmaterial inte har blivit påverkade av väder och vind. En liten del har blivit 

markant utsatt för yttre påverkan men denna del är den minsta.

Tabell 2. Weatheringgrads fördelning på fragment från Sjöholmen efter system av Noe-Nygaard (1995). De fragment som fått 

weatheringgrad 0 är tänder och obestämbara fragment. Fiskben är inte representerade här då man inte bestämmer weathering 

på dem.

Weatheringgr

ad

Procent av totala mängden fragment 

ffragment

Procent av antalet weatheringbestämda 

fragment0 82% Ej medräknat

1 4,8% 26,6%

2 5,9% 32,7%

3 5,1% 28,2%

4 2,3% 12,5%
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För att se om det går att urskilja något system över hur de olika benen har blivit deponerade 

gjordes tabell 3 över de olika arternas fördelning mellan de olika weatheringgraderna. 

Weatheringgrad 0 representerar alla tänder, då ingen weathering sätts på dem. När man sedan 

ser till vilken grad som är mest representerad inom de olika arterna är grad 2 mest 

dominerande och det är enbart hos ett fåtal arter där grad 3 dominerar innan grad 2. Se tabell 

3.  Om man ser till de olika arterna och hur många procent av deras fragment som blivit 

utsatta hamnar flera stycker från 40% och uppåt. Hos hund (Canis familiaris) har 79% blivit 

utsatta av weathering, vildsvinet 66% , rådjuret har 66% , älgen 67%, tamkon 80% och hos 

kronhjortens 48%.

Tabell 3. Weatheringgrad på arterna från Sjöholmen. I den översta vertikala raden står siffrorna 0-1, dessa representerar de 

olika graderna. I följande rader under denna visas antalet fragment per grad.

Art 0 1 2 3 4

Castor fiber 10 6 6 1 1

Arvicola terrestris 4 - 4 - -

Rattus norvigicus - - 1 - -

Felis slivestris - 1 - - -

Vulpes vulpes - 1 1 - -

Canis lupus - - 1 - -

Canis familiaris 11 7 12 19 3

Martes martes - - 1 1 -

Meles meles - 1 - 1 1

Lutra lutra - - 2 1 -

Ursus arctos - - - 1 -

Sus scrofa 32 5 23 27 6

Bos primigenius - 1 3 1 -

Bos taurus 4 3 5 5 3

Alces alces 9 2 10 5 1

Capreolus capreolus 20 10 12 10 6

Cervus elaphus 130 23 50 46 -

Mergus serrator el Mergus 
albellus

- 1 - - -

Haliaeetus albicilla - 1 1 - -

Aves - - 8 - -

I tabellen över elementsfördelningen av Arctiodactyla (tabell 4) ser vi att det domineras av 

horn från kronhjort med 101 fragment. Nästa fragment efter detta är tänder från kronhjort. Vid 
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sidan av den stora representationen av horn från kronhjort, är de flesta andra benen 

representerade med mellan 1-25 fragment. 

Tabell 4. Elementsfördelning av Arctiodactyla av det analyserade materialet från Sjöholmen.
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Cranium 1 - 1 - - - 9 2 - - - -

Mandibula - - - - - 1 1 - - - - -

Mandibula+Dentes 3 - - - - - 1 - - - - -

Dentes 24 - 1 - 8 1 31 20 - - - -

Antler - - - - - 3 101 42 5 - - -

Atlas 2 - 1 - - - - - - - - -

Axis - - - - - - - - - - - -

Vertebrae 
cervicales

- 2 2 - - 1 3 1 - 1 - -

Vertebrae 
thoracicae

- - - - - 2 - - - - 1 -

Vertebrae 
lumbales

3 - 1 - - 2 2 - - 1 - -

Vertebrae caudales - - - - - - - - - - - -

Vertebrae - - - 1 - - - - - - - -

Costae 2 - - - - - 4 - 3 - - -

Scapula 2 - - - 3 2 5 - 2 - - -

Humerus - 1 - - 2 2 7 1 - - - -

Radius 2 - - - - 3 8 - - - - -

Ulna 5 - - - - 1 4 - - - - -

Carpalia 2 1 2 - 1 - 5 - - - - -

Metacarpalia - - - 1 - - 2 1 - - - -

Os Coxae 3 - - - 4 1 13 - 1 1 - -

Femur 5 - - - 1 13 5 - 2 2 - -

Patella 3 - - - - - - - - - - -

Tibia 6 - - - - - 8 1 1 - - -

Fibula - - - - - - - - - - - -

Tarsalia 4 - - - - 3 6 - - - - -

Calcaneus 6 - 1 - 1 - 6 - - - - -

Astragalus 2 - 4 - 1 2 16 - - - - -

Metatarsalia 3 - - - - 3 2 - - - - -

Metapod 7 - 2 - 1 10 11 1 5 3 - -
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Phalanges 17 1 - - 4 4 15 1 1 - - 1

Os Sesamoideum - - - - 1 - 2 - - - - -

 

Om man jämför sammansättningen av Artiodactyla arter mellan de tre olika platserna 

Sjöholmen, Ageröd V och Ringsjöholm, ser man att det finns både skillnader och likheter 

(tabell 5). Ageröd V har till exempel inga fynd av tamko eller uroxe, medan båda dessa finns 

representerade vid de andra två platserna. Om man sedan ser till vilket djur som är 

dominerande är det kronhjort på alla tre platser. En skillnad är att vid Ringsjöholm kommer 

vildsvin tätt efter kronhjort, medan vildsvin vid de andra platserna inte alls har en lika 

dominerande roll.

Tabell 5.  Jämförelse av antalet fragment från Artiodactyla mellan boplatserna Sjöholmen, Ageröd V (Larsson 1983). och 

Ringsjöholm (Pedersen et.al 2005).  
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Sjöholmen 103 5 20 27 58 267
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Fig. 7. Diagram över antalet fragment från Artiodactyla i procent från boplatserna Sjöholmen, Ringsjöholm (Pedersen  et.al 

2005) och Ageröd V (Larsson 1883).

När man räknar ut procenten av representerad mängd fragment mellan de olika arterna inom 

Sjöholmen får man en klarare bild av vad som var dominerande på denna plats. Detta kan 

sedan ställas mot Ringsjöholm och Ageröd V för att ge en in bild av likheter och olikheter 

som finns (fig. 7). Vid alla tre platser är kronhjort dominerande men en intressant skillnad är 

att vid Ringsjöholm verkar vildsvin ha haft en nästan lika betydande roll om man ser till 

procenten. Detta är inte fallet vid Sjöholmen eller Ageröd V, där procenten vildsvin är mindre 

än hälften jämfört med mängden kronhjort, rådjur och älg, vilkas roll verkar ha varit av 

samma storlek på alla tre platser. Medan tamko och uroxe enbart finns representerade vid 

Sjöholmen och Ringsjöholm. 

5:1 Bearbetade föremål
De bearbetade fynd vi hittade under analys var några polerade hornspetsar av Cervidae och 

kronhjort, en tryckstock från Cervidae och en från kronhjort, en bennålspets och en benspets 

hittades också. För övrigt verkar det bearbetade materialet tillvaratagits vid ett tidigare tillfälle 

och finns beskrivet i lagerbeskrivningen i appendix.
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6 Simma lugnt P.B  

6:1 Inledning 
Inriktningen på denna del av uppsatsen är fiskbenen som man hittade under utgrävningen i 

Sjöholmen 1961. 

En jämförelse har gjorts mellan Sjöholmens material och material från Ageröd V och 

Ringsjöholm. Dessa två boplatser ligger vid Ringsjön precis som Sjöholmen och är daterade 

ungefär samtidigt. Tidigare analyser från dessa boplatser kommer att användas för att se art- 

och mängdskillnader. Man tror att dessa platser kan ha haft liknande ekonomi och därför kan 

det kan vara intressant att jämföra dem och se skillnaderna av hantering av benmaterialet. 

Denna uppsats är den del där jag går närmare in på de djurarter som jag vill veta mer om. En 

närmare undersökning av fiskbenen kommer att göras för att se vilken art som är mest 

representerad. 

Kapitlet som behandlar det allmänna om vilka arter som dykt upp, kommer olika aspekter att 

redovisas som kan ha påverkat valet av olika fiskarter. Till exempel var fiskarna höll till, vid 

strandkanten, vassen eller andra platser. Detta för att få klarhet i varför just de fiskar som är 

representerade i materialet är just de fiskarna som man har fiskat. Vilka fiskeredskap man kan 

ha använt kommer också att redovisas, då detta har betydelse för vilka fiskar man fångade.

6:1.1 Frågeställning
Fokusen på min studie ligger i följande frågor:

- Vilka fiskarter förekom i Ringsjön?

- Vilka tafonomiska processer har påverkat fiskbensmaterialet?

- Vilken fiskar var mest representerade av de man drog upp vid Sjöholmen?

- Finns havsfisk representerat i benmaterialet, i så fall kan detta ha inneburit långväga 

handel eller transport av havsfisk?

- Vilka skillnader finns det i fiskbensmaterialet mellan boplatserna Sjöholmen, Ageröd 

V och Ringsjöholm? Vad kan detta säga oss?

- Vilka storleksskillnader finns det mellan gäddorna på boplatserna Sjöholmen och 

Ringsjöholm?
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- Kan man se några skillnader i olika fiskeredskap mellan Sjöholmen, Ageröd V och 

Ringsjöholm?

- Vilka säsongsindikationer finns det i fiskbensmaterialet från Sjöholmen?

6:1.2 Material och metod
Materialet består av fiskben som kommer ifrån 1961 års utgrävning vid Sjöholmen. Genom 

att analysera och undersöka hur olika förhållanden har påverkat benen vill jag se vilka fiskar 

man jagade och åt. Materialet består av 169 stycken element som totalt väger 100,2 gram. De 

flesta benen gick att både elementbestämmas och artbestämmas. De flesta ben bestämdes 

utifrån kotor och ben från huvudregionen.

Den största delen av materialet är kotor. Många benfragment var os dentale från gädda (Esox 

lucius), dessa kom väl till användning när jag bestämde mig för att ta reda på hur stora 

gäddorna kan ha varit. Även parasphenoideum från gädda användes när storleken skulle 

räknas ut. Vid mätningarna använde jag mig av regressionstabellerna från Enghoff (1994). 

Ben från sutare (Tinca tinca) och abborre (Perca fluviatilis) fanns bland materialet. Dessa tre 

arter som kommer att beskrivas närmare uppsatsen är arter som lever i Ringsjön idag.

Till hjälp med att analysera benen, artbestämma dem, har referensmaterialet från Zoologiska 

museet i Lund varit till användning. Den osteologiska avdelningen på Lunds universitet har 

också bidraget med referensmaterial. Jag har även använt mig av speciallitteraturs om, 

Osteologia I Pisces (J. Lepiksaar 1981) och, Fishbone measurment (A. Morales och K. 

Rosenlund 1979) för att kunna elementbestämma materialet.

6:1.3 Problem, källkritik
När valet av material gjordes valde vi ut de fynd som var mest informativa. Detta kan ha lett 

till att vissa arter kan ha blivit underrepresenterade. När det gäller de fiskben som har 

analyseras är det möjligt att vissa arter blivit förbisedda på grund av begränsad erfarenhet.

Referensmaterialet från Zoologiska museet var inte tillräckligt utbrett för att man skulle kunna 

artbestämma en del fiskben. 

6:2 Fiskarna i Ringsjön 
Fiskarna i Ringsjön är typisk insjöfisk.
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6:2.1 Gädda (Esox lucius) 
Gäddorna är söt- brackvattenfisk som förekommer i 

sötvatten i hela Sverige utom i fjällen (Ursing 

1956:176).

Gäddorna kan inte förväxlas med någon annan 

europeisk fisk (fig. 8). Den långsträckta kroppsformen, den väl 

avsatta nosen och den långt bakåtliggande ryggfenan är goda 

kännetecken (Curry 1969:150). Honorna blir oftast större än 

hanarna och kan bli upp till en och en halv meter långa och väga upp till 35 kg och bli över 30 

år (Muus 1990:78).  

Förekommer i alla slags sjöar där vattnet inte är för surt eller syrefattigt, även i brackvatten. 

Den uppehåller sig gärna i vegetationsrika områden som vid strandnära vatten. Är en stationär 

fisk under uppväxten. Under uppväxten lever gäddorna nästan enbart av fisk som mört 

(Rutilus rutilus) och sarv (S. erythrophthalmus). (Muus 1990:78). Gäddorna kallas i Danmark 

för sötvattenskatten, detta på grund av att den står oftast still och lurpassar på sina byten och 

när bytet kommer tillräkligt nära hugger den till (Jensen 2004:109).

Arten leker från slutet av mars till maj, i de nordligaste delarna av utbredningsområdet ända in 

i juli. Då föredrar gäddorna grunt vatten.  (Muus 1990:78f). Under denna period är gäddorna 

väldigt lättillgängliga och man kan då nästan plocka dem med händerna. (Noe Nygaard 

1995:169). Den återkommer år efter år till samma lekplats. De normala reflexerna för 

födoupptagande och flykt sätts då helt ur spel och gäddorna är endast koncentrerade på leken. 

Efter lektiden är gäddorna utsvultna och hugger därför allt som de kommer åt. (Muus 

1990:78ff).

Idag fångas gäddor med krokredskap, nät och ryssjor (Curry 1969:152).

6:2:2 Sutare (Tinca tinca) 
Sutaren är en sötvattenfisk (Ursing 1956:180). Den trivs speciellt i 
näringsrika sjöar (Curry 1969:135).

Speciella kännetecken är hög kroppsform med hög stjärtspole (fig. 

9) (Muus 1990:104).
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Fig. 8.  Gädda (Esox lucius)

Ritad bild av Pernilla 
Brännborn 2007



Det är sällsynt att den blir över 50 cm och 2 kg. Äldre uppgifter från Östeuropa anger en 

längd på 70 cm och 8 kg. sutaren trivs i brackvatten och tätt vegetation där det finns mjuk 

botten (Muus 1990:106). Lever mest vid botten och är 

huvudsakligen i rörelse på natten. Den har sin vinterdvala i 

bottenslammet. (Ursing 1956:180).

 Sutaren lever av små larver, musslor och snäckor. Den äter bara under sommartiden, på 

vintern går den i dvala. Den föredrar låg syrehalt vilken gör den tåligare än andra karpfiskar, 

även på land är den seglivad (Muus 1990:106).

Leken sker på grunt vatten med tätt vegetation i början på maj-juli, ibland i augusti 

(Curry1985:244).

Idag sutaren brukar tas med ryssjor (Curry 1969:136).

6:2.3 Abborre (Perca fluviatilis) 
Abborren är en söt- och brackvattenfisk (Ursing 1956:128). 

Speciella kännetecken ryggen hög en aning pucklig (fig. 10) (Muus 

1990:156).

Abborren är en vanlig fisk i låglandssjöar med god syrehalt. Den är en 

stationär fisk som gärna rör sig i stim med individer i olika åldrar (Muus 1990:156). På 

somrarna rör sig abborrarna gärna vid strandkanterna och i ytvattnet (Curry 1985:304). Den 

trivs i alla slags vatten där det inte är för strömt (Curry 1969:179).

Leken sker i april-juni, söderut sker den tidigare. Platsen för lekar är oftast grunt vatten med 

rik vegetation med rötter och risknippen. Detta kan även ske på djupare vatten då gärna över 

stenbotten (Muus 1990:157f).

Idag fångas abborrar med hjälp av storryssjor, mjärdar, katsor, nät och krokredskap (Curry 

1969:179).
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Fig.9.  Sutare (Tinca tinca) 
Ritad bild av Pernilla 
Brännborn 2007

Fig. 10.  Abborre ( Perca 
fluviatilis) Ritad bild av 
Pernillla Brännborn 2007



6:3 Tidigare forskning
I materialet från 1930 valde man att inte bestämma benen från fisk och fågel, endast två 

tänder ifrån gädda bestämdes (Thomas 1954:182). Liknande gäller materialet från 1950. 

6:3.1 Ageröd V
Ageröd V ligger ungefär 2 km ifrån Ringsjöholm. Totalt har man analyserat 838 (49,6%) 

fiskben från boplatsen och 551 (65.7%) av dessa gick att bestämma till närmare taxon. 

Gäddan och abborren var vanligast. Utöver dessa fiskades även ål (A. anguilla), björkna 

(Abramis blicca) sutare och braxen (Abramis brama). Ingen typisk saltvattensfisk finns 

representerad (Larsson 1983:159).

Fynd av ben eller av fjäll från abborre, braxen, gädda och ål tyder på att fisket har utgjort en 

betydande del av kosten, (Larsson 1979:3). 

På Ageröd V har man funnit en större mängd fiskfjäll varav 150 stycken var bestämbara. Av 

dessa kom 4-5 från gädda, 4-5 från abborre och resten från braxen (Larsson 1983:78). 

De undersökta gäddorna och braxen var stora, vilket gör att man tror att det har förekommit 

selektiv jakt på större exemplar. Vilket visar att det förmodligen inte var något underskott på 

fisk. Vad som hände med småfisken är osäkert, kanske slängde man de till hundarna eller 

torkade dem och åt dem på någon annan plats (Larsson 1983:78).

6:3.2 Ringsjöholm
Materialet från Ringsjöholm är analyserat 1998 av studenter vid Lunds Universitet.

Gäddan var den absolut vanligaste arten i Ringsjöholm som med sina 49 % dominerar 

fiskbensmaterialet. Här har gäddan huvudsakligen bestämts utifrån os dentale, 

parasphenoideum och vertebrae. Sutaren är den näst vanligaste arten med sina 11 % och os 

pharyngea inferiora utgör den största delen av fynden (Pedersen et al. 2005:85). 

Totalt 11596 fragment, 1039 g har analyserats och bestämts. En stor del av materialet var 

väldigt fragmenterat och gick endast bestämma till fisk. Ben som är bestämda till karpfiskar 

(Cyrinidae) utgör 10 % av materialet. Fynd från fiskar ur familjen karp utgörs främst av os 

pharyngea inferiora och vertebrae. Dessa är kompakta och motståndskraftiga för nedbrytning 

och bevaras därför väldigt bra. Os pharyngea finns endast hos karpfiskar och är 

karakteristiska för varje art. (Pedersen et al. 2005:85).
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Mört och sarv utgör tillsammans 1 % av materialet. 3 vertebrae av ål utgör mindre än 1 % av 

materialet. Trots det lilla ål materialet visar detta på att ålfiske förekom på boplatsen 

Abborren representeras endast av ett fragment och utgör mindre än 1 % av materialet. Fiskar 

som är bestämda till abborartade fiskar (Percidae) utgör 10 % av materialet (Pedersen et al. 

2005:85f).

6:4 Fiskeredskap 
Fisket är otvivelaktigt lika gammalt som all annan form av jakt. Under en tid då Europa var 

skogsklätt, får vi föreställa oss boplatser längs floder och sjöar. Som var bebodda av stammar 

som kompletterade jakten på fågel och pälsdjur med fiske (Sjöstrand 1990:190)

Pil och båge tros ha använts vid fiske och spjut som blev flergrenade ljuster. 

Tidigt använde man nät till att fånga fåglar och mindre däggdjur, därmed 

låg det nära till hands att använda dessa nät vid fiskfångst. Man har funnit 

välbevarade nät från yngre stenåldern i Hallstättersee i Schweiz (Sjöstrand 

1990:190).

Mycket lite fynd har förknippats med fiskeredskap på Ringsjöholm. 

Avsaknaden av fynd som mjärdar och andra stationära fiskeredskap kan 

bero på att materialet är gammalt och tillverkat av organiskt material vilket 

bevaras dåligt. Det finns också en möjlighet att fynd från fångstredskap kan 

hittas längre ner i de hittills ogrävda utkastlagren (Pedersen et al. 2005:90). 

Vid fiske där man ville fånga mycket fisk samtidigt använde man sig av katsor, nät, fällor och 

mjärdar. Facklor kan ha förekommit när det var mörkt, detta förblindar fisken och gör den lätt 

att fånga (Reitz och Wing 1999:264). Mjärdar var det redskap som gav godast fångst (Jensen 

2004:187).

Stora kraftiga krokar av ben eller hjorthorn som man har funnit på en del boplatser i Danmark 

användes förmodligen mest vid fiske på djupt vatten (Jensen 2004:109).

Om man har använt sig av spjut vid fisket kan det visa på att man förmodligen valde ut de 

större fiskarna som var lättare att fånga. Fisket av gädda förekom förmodligen under den 

period då gäddorna växer. (Noe-Nygaard 1995:175). 

Man har funnit rester av fiskeredskap på Ageröd V, som till exempel fiskfällor och 

ljusterspetsar (fig. 12). Nät har man däremot inte funnit. Man har även funnit några krokar 
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Fig. 11.  Krokar och nät 
Sjöstrand 1990:191



som visar på att man metat (fig. 11).  Dessa fynd är väldigt få men de förekommer (Larsson 

1983:114f).

1930 fann man på Sjöholmen 33 fågelpilar som kan ha använts till fiske av gädda. Åtta 

harpuner är funna vilket visar att man jagade med harpun. Jagar man med harpun borde man 

jaga stora fiskar. Dessa fynd finner man på den osteologiska avdelningen vid Lunds 

Universitet på Zoologiska museet i Lund, LUHM.

6:5 Vilka tafonomiska processer har påverkat 
fiskbensmaterialet?
När man ska se på vilka tafonomiska processer som har påverkat 

fiskbenen, är sållning en av de saker som kan ha påverkat materialet 

mycket. Med tanke på hur små fiskben är i jämförelse med andra 

djurarter är det lätt när man sållar material på utgrävningen att man 

missar de små benen. Sen är frågan om man har sållat överhuvudtaget. 

Det har man troligtvis gjort anners hade inte maxillan från den lilla 

gäddan dykt upp eller kotorna från abborren eller sutaren. 

En annan sak som påverkar benen är att de är sköra att de går lätt i 

sönder. Detta kan förklara varför det har hittats många kotor från 

fiskar. Kotor är ett av de benen som har hög densitet.  Även os dentale 

(underkäksbenet) som man har funnit en större mängd av är ett ben som bevaras bra på större 

fiskar.

Man kan inte utesluta att man fiskade småfisk, men dessa kan ha getts till hundarna. Man kan 

ha torkat de mindre fiskarna och konsumerat dem på annat ställe. Benen från fåglar och fiskar 

kan ha hamnat på boplatsen av helt naturliga saker som kadaver som flyter med strömmarna 

och slutligen stannar vid strandkanten (Larsson 1983:78). Eftersom jag inte har funnit några 

tecken på fiskbenen att de har blivit tillagade kan föregående tanke styrkas att fisken som har 

hittats har självdött. Man skulle behöva kolla spridningsmönstret på boplatsen för att veta 

säkert.

6:6 Resultat 
 Med sina 90.8  % ser man klart att gäddan är den fisk som är mest representerad av fiskarna i 

Sjöholmen. De andra arterna som har analyserats står endast för en liten del av materialet. 

Abborren och sutaren är bägge mindre fiskar än gäddan vilket kan innebära att deras ben 
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Figur 12 Harpunder och ljuster 
Sjöstrand (1990:191)



försvinner genom olika tafonomiska förhållanden. Mängden oidentifierbara fiskben är större 

än sutaren, abborren och fiskar från familjen Cyprinidae.

Tabell 6. Jämförelse mellan de olika fiskarterna från Sjöholmen i procent

Cyprinidae Esox lucius Perca fluviatlis Tinca tinca Pisces

0.2%  90.8 % 0.5% 1.2% 7.3%

Merparten av fiskbenen från Sjöholmen är vertebrae och de flesta kommer ifrån gädda (tabell 

7). Men man har funnit en del element från andra fiskar. Elementet som det har funnits näst 

mest av är os dentale hos gädda och det representerar 21 % och parasphenoideum utgör cirka 

5 % av den totala mängden fiskben som är från Sjöholmen . Detta visar på att kompakta ben 

som os dentale och vertebrae är de som bevaras bäst genom tiderna. 

Jämförelsen mellan de olika fiskarna på Sjöholmen visar fragment skillnaden i procent (tabell 

6). Vilken fisk som förekom mest och vilka som man endast har funnit ett fåtal fragment 

ifrån. 

Elementtabellen visar de 

element och arter som blivit 

analyserade. Mängden av varje 

element kan ses här och vikten 

och antalet på de enskilda 

arterna utifrån analyserade 

fragment .

Tabell 7.  Elementfördelning mellan 
fiskarterna på Sjöholmen 1961.

35

C
yp

rin
id

ae

Es
ox

 lu
ci

us

Pe
rc

a 
flu

vi
at

ili
s

Ti
nc

a 
tin

ca

Pi
sc

es

To
ta

lt

Cranium - 2 - - - 2

Dentes - 4 - - - 4

Vomer - 1 - - - 1

Parasphenoid - 8 - - - 8

Palatinum - 6 - - - 6

Ectoptergoideum - 1 - - - 1

Quadratum - 1 - - - 1

Articulare - 2 - - - 2

Os dentale - 35 - - - 35

Maxilla - 1 - - - 1

Keratohyale - 1 - - - 1

Vertebrae 1 77 3 9 21 101

Costae - 1 - - - 1

Cleithrum - 5 -- - - 5

Vikt (gram) 0.2 91 0.5 1.2 7,3 100.2

Antal fragment 1 135 3 9 21 169



Elementtabellen visar att gäddan är den fisk som man har fiskat mest. Både genom att titta på 

antalet fragment och vikten.  Elementen som det finns det finns mest av är vertebrae och os 

dentale. Av andra arter än gäddan har bara vertebrae hittats.

Vilka arter och mängder fiskben som har hittats på Ageröd V och Ringsjöholm i förhållande 

till Sjöholmen visas i tabell 8. Mängden ben och arterna varierar mycket på de olika 

boplatserna. 

Tabell 8. Boplatserna Sjöholmen, Ageröd V (Larsson 1983) och Ringsjöholm (Svensson 2006); Mängden av de olika fiskarterna 
på de olika boplatserna.
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Ageröd V - 32 - 27 1 156 189 - 88 - -

Ringsjöholm 48 67 1 - - 210 3 58 1 1 649

I tabell 8 kan man se att Ringsjöholm och Ageröd V har haft större mängd fisk än Sjöholmen. 

Mängden gäddben som man har funnit är stora på Ageröd V och Ringsjöholm. Men ser man 

på den totala mängden gäddben i jämförelse med den totala mängden fiskben från de olika 

boplatserna kan man se att Sjöholmen har en större andel gäddben än Ageröd V. Däremot har 

Ageröd V ett stort material av ål. Sjöholmen skiljer sig från de andra boplatserna då det inte 

har hittats lika många fiskarter.

6:6.1 Mätningar av os dentale hos gädda
För att få en uppskattad längd på gäddorna valde jag att mäta benen. Mätningen gjordes på de 

35 os dentale, som blev identifierad under vår analys. 21 stycken föll bort då de inte gick att 

mäta på grund av fragmentering. Till mätningen användes ett digitalt skjutmått. De gäddor 

som blivit mäta varierar i storlek, från fyra och en halv decimeter till över en meter (tabell 9).

Fig. 13. Os dentale Esox lucius Sjöholmen 1961, den vita os dentalen är referensmaterial. Foto Pernilla Brännborn 2007 (Nytt nr 

543).

Gäddans storlek har estimerats med hjälp av Enghoff (1994). (fig14) Tabell 

9. 

Genom att mäta os dentale kan man sen räkna fram den estimerade länden 

hos gäddorna (fig. 13)
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Det här är den formel man använder sig av när man räknar ut den estimerade längden med 

hjälp av os dentale hos gäddor:

Regressionsformel:

TL = 119.3059 * D 0.9048

Där TL = totala längden i mm, D = mätningarna av os dentale

Formeln utgår från ett modernt referensmaterial av 30 gäddor med en korrelation (r) av 0.997.

Tabell 9. Mått och estimerad längd hos Esox lucius från Sjöholmen på os dentale i millimeter. Den spalt som visar nya nummer 

är numren som benen fick vid analysen. Metod efter Enghoff (1994).

Element Sida Nya numret Mått Estimerad 
storlek

Os dentale Dex 106 8.28 807.78
Os dentale Sin 112 Ej mätbar
Os dentale Sin 117 47.9 492.29
Os dentale Dex 117 10.22 977.26
Os dentale Dex 117 Ej mätbar
Os dentale Dex 391 6.80 675.95
Os dentale Sin 399 5.07 518.26
Os dentale Dex 412 Ej mätbar
Os dentale Sin 413 Ej mätbar
Os dentale Sin 419 Ej mätbar
Os dentale Dex 422 Ej mätbar
Os dentale Sin 426 Ej mätbar
Os dentale Sin 427 6.29 629.91
Os dentale Dex 456 4.41 456.82
Os dentale - 460 Ej mätbar
 Os dentale Sin 463 10.89 1035.05
Os dentale Sin 463 Ej mätbar
Os dentale Dex 464 7.90 774.16
Os dentale Dex 464 Ej mätbar
Os dentale Dex 467 Ej mätbar
Os dentale Dex 496 Ej mätbar
Os dentale Dex 499 9.44 909.52
Os dentale Sin 504 Ej mätbar
Os dentale Dex 505 Ej mätbar
Os dentale Dex 506 Ej mätbar
Os dentale - 531 Ej mätbar
Os dentale - 533 Ej mätbar
Os dentale - 539 Ej mätbar
Os dentale Dex 543 11.81 1113.86
Os dentale Sin 546 Ej mätbar
Os dentale Sin 603 6.70 666.95
Os dentale Dex 672 Ej mätbar
Os dentale Sin 835 9.48 913.01
Os dentale Sin 836 Ej mätbar
Os dentale Sin 929 8.04 786.57
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Tabellen visar en stor variation på storleken på gäddorna. Ser man på antalet sin och dex 

uppgår de till samma antal, femton stycken. Tittar man på storleken på os dentale kan man se 

att det förmodligen rör sig om fler än femton individer, då inga mått stämmer överrens med 

varandra.

6:6.2 Mätningar av parasphenoideum från gädda

Mätningar av parasphenoideum (fig. 16) kom att göras då åtta stycken var funna vid analysen. 

Fyra av dessa åtta kunde inte mätas då de var för fragmenterade.

Gäddans parasphenoideum (fig.12) har mäts utifrån Enghoff (1994). Genom att mäta 

parasphenoideum kan man få fram den ungefärliga längden på gäddorna när man fiskade 

dem. 

TL = 181.6086 * P 0.8921

TL = Total length, P = Parasphenoideum

Tabell 10. Mått på parasphenoideum och estimerad längd i millimeter hos Esox lucius från Sjöholmen.

Element Nytt nummer Mått Estimerad längd
Paraspenoideu

m

113 8.32 1202.20

Paraspenoideu

m

254 5.12 779.60

Paraspenoideu

m

465 3.93 615.73

Paraspenoideu 465 Ej mätbar
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Fig. 12.  Paraspheniodeum Esox lucius Sjöholmen 1961. Foto Pernilla Brännborn 2007 (Nytt nr 465).

d paraspheniodeum Eesox lucius Sjöholmen 1961. Foto Pernilla Brännborn 2007 (Nytt nr 465).

Fig. 16.



m
Paraspenoideu

m

502 Ej mätbar

Paraspenoideu

m

507 Ej mätbar

Paraspenoideu

m

602 8.53 1229.23

Paraspenoideu

m

760 Ej mätbar

Den estimerade längden på paraspheniodeum visar att dessa gäddor var stora fiskar. Två av 

gäddorna har varit över en meter lång. Hos fiskar finns endast ett paraspheniodeum detta visar 

att analysen har behandlat åtta individer utifrån detta element.
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Fig. 17. Jämförelse på den uppskattade storleken i centimeter på os dentale hos Esox lucius Sjöholmen och Ringsjöholm och 

den estimerade storleken på paraspheniodeum hos gädda ifrån Sjöholmen.

 Materialet från Ringsjöholm som visas i figur 14 är hämtat från Svensson (2006:20). Den 

vågrätta axeln visar antalet individer och den lodrätta visar den uppskattade längden på 

gäddorna i centimeter. Man kan här se att på Sjöholmen fiskade man fiskar i många olika 

storlekar, medan man på Ringsjöholm fiskade fisk i samma storlekskategorier. Jämför man då 

dessa platser kan man tro att Ringsjöholm var mer inriktad på att fånga gäddor som hade nått 

en viss storlek och vid Sjöholmen tog man det man fick upp.

Sjöholmen 2 visar måtten på parasphenoideum på gädda från Sjöholmen. Här kan vi se att 

dessa mått påvisar att gäddorna man fiskade vid Sjöholmen var stora men även att man 
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fiskade fiskar i flera olika storlekar. Detta kan visa precis som måtten på os dentale från 

Sjöholmen att man inte bedrev en selektiv jakt på små eller stora fiskar vid Sjöholmen.

När man ser på måtten som har kommit fram vid mätningarna av materialet från Sjöholmen, 

kan man se att parasphenoideum visar större mått än os dentale. Fyra parasphenoideum har 

estimerats och kan det hända att dessa exemplar är de enda stora gäddor som man fick upp på 

Sjöholmen. 35 os dentale i olika storlekar har analyserats och jag anser att det är svårt att 

jämföra os dentale med paraspheniodeum eftersom de är fler.

6:7 Diskussion 
De fiskar som har kommit fram under analysen är typisk insjöfisk, gädda, abborre och sutare 

samt några få kotor från familjen Cyprinidae och en del ben som inte gick att analyseras till 

annat än till Pisces. 

Man tror att sjön vid Ringkloster i Danmark har haft en rik undervegetation vilket gjorde att 

fiskar som gädda, abborre och fiskar från familjen Cyprinidae trivdes i sjön.(Enghoff 1994-

1995:104). Liknade kan det ha varit i Ringsjön vid Sjöholmen där det har hittats samma 

fiskarter.

Materialet ger oss en bild av att gäddan var en vanlig fisk och att andra arter inte fiskades i 

samma utsträckning som gäddan.

Den stora förekomsten av gädda kan bero på att gäddan står högst upp i näringspyramiden. 

Att man sen inte hittar abborre i samma mängd kan ha sina förklaringar i att gäddor äter 

abborrar (Noe- Nygaard 1995:173).

Större fiskar är lättare mål för olika fiskemetoder, som fiske med spjut. De är inte bara stora 

utan de rör sig inte lika obehindrat som små fiskar. Dessutom är det mer mat på stora fiskar 

vilket gör att man förmodligen föredrog stora fiskar.

Gäddorna är relativt lättfångade under våren och tidiga sommaren då den rör sig nära 

strandkanter där det är varmt och där även parningsleken förekommer (Noe- Nygaard 

1995:173). Abborrarna rör sig antingen på djupt vatten eller vid ställen där vegetationen är 

tätt. Under parningsleken är den lättfångad med hjälp av fiskfällor (Enghoff 1994- 1995:104). 

Frågan är om man visste att fisken var mer lättillgänglig under speciella tider på året och drog 

fördel av det. Ser man på vilka miljöer som dessa fiskar lever i kan man börja fundera på om 
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det är deras tillhållsplaster under jakt och lek som gör dem extra lättillgängliga för dem som 

fångar dem.

Kan hända att man valde att förlägga sommarboplatser på de ställen där man visste att gäddan 

lekte och på såsätt drog nytta av att gäddan var mer lättillgänglig under lekperioden (Jensen 

2004:109). De leker i slutet på mars till slutet på juli, detta kan visa ett tecken på säsongsjakt. 

Det visar i alla fall att under denna period var fisken mer lättillgänglig. Under sommaren rör 

sig abborren vid strandkanterna och söker sig sen ut mot djupare vatten under vinterhalvåret 

(Larsson 1983, Curry 1985 ).

Kan vinterfiske ha förekommit? ( Enghoff 2000:123). Ser man under vilka perioder som 

fisken hade sina parningslekar, då de förmodligen var lättast att fånga. Eftersom många fiskar 

går i dvala på vintern är sannolikheten inte särskild stor att man fiskade i samma utsträckning 

som under sommaren. Gäddan går inte i dvala under vintern, detta kan vara en förklaring till 

det stora gäddbensmaterialet som finns inte bara på Sjöholmen utan även på Ageröd V och 

Ringsjöholm. I dessa fall var man tvungen att söka sig ut på djupare vatten om man ville få 

någon fisk. Under vintern borde man ha använt sig av ljuster och spjut eftersom de var de 

enda redskap som gick att använda då. (Jensen 2004:187).

Ben från små fiskar förstörs lättare än större fiskar och har också tendens att försvinna vid 

utgrävningarna (Larsson 1983:114). Ben ifrån gäddor är mer motståndskraftiga mot rovdjur, 

weathering, och klarar matsmältningsprocessen bättre än andra ben (Noe- Nygaard 1995:173). 

Att kotor och os dentale har bevarats bra beror på deras kompakthet. Sållning har diskuterats 

innan i uppsatsen, detta tror jag är den största bidragande faktorn till att ben ifrån mindre 

fiskar inte har förekommit i materialet. 

Avsaknaden av feta fiskar som till exempel ål kan ha sin förklaring i att ben från fet fisk 

bevaras sämre än andra fiskar. Att gäddan är starkt representerad kan bero på att gäddan blev 

väldigt stor och ju större ben desto större chans att de bevaras, som till exempel os dentale.

I Danmark har man funnit fiskar vars parasphenoideum har varit delade på längden. Detta kan 

påvisa att man har haft anledning att torka fisken (Enghoff 2000:81). Några sådana fynd har 

jag inte gjort. Däremot tror jag att när man fick upp småfisk valde man att torka den, men då 

hade man ingen anledning att dela den på längden. För om de var väldigt små var detta bara 

onödigt, då kan det tänkas att man valde att äta fisken hel.

42



Det element som har dykt upp mest på andra boplatser i Danmark, Kongemose och 

Ulkestruplyng, är just os dentale från gädda. Här tror man att tafonomiska faktorer har spelat 

då endast stora exemplar har blivit funna. (Noe – Nygaard 1995:167f).

På Ageröd V var ål och gädda de vanligaste fiskarna men man fiskade även abborre, björkna, 

sutare och braxen (Larsson 1983:164). Det fanns inga saltvattens fisk representerad i 

materialet. Även här är det de stora fiskarna man har hittat, frågan är om det bedrevs selektiv 

jakt på stora exemplar eller om andra tafonomiska faktorer har spelat in, som sållning vid 

utgrävningen eller om de helt enkelt har förmultnat.

På Ringsjöholm dominerar gäddan fiskbensmaterialet, sutaren är den fisk som förekommer 

näst mest. (Pedersen et al. 2005:85).

På alla tre boplatserna består fiskbensmaterialet till stor del av gädda. Detta måste betyda att 

gäddan har haft en viktig roll i matekonomin. Kan hända att man på vissa boplatser har 

specialiserat sig på att fånga bestämda arter (Jensen 2004:184).

När man ser på skillnaden på os dentale mellan Sjöholmen och Ringsjöholm kan vi se att 

storleken är mer jämt fördelad på Sjöholmen. Men detta behöver inte betyda något särskilt 

utan att man fiskade fiskar i olika storlekar. På Ringsjöholm är det större variation bland 

fiskarterna. 

Os dentale är ett element som förekommer ofta i Ringklosters, Danmark, material. Ser man på 

os dentale från Ringkloster varierar storlekarna ifrån 27 till 130 centimeter. Här har man mätt 

17 os dentale. Den största gäddan man har tagit i Danmark mätte 150 centimeter. (Enghoff 

1994-1995:103). Däremot har man enligt de estimerade mätningarna på Åkonge i Danmark 

endast fiskat små gäddor, 15 till 66 centimeter långa och inte stora fiskar. Här har förmodligen 

olika bevaringsförhållanden påverkat materialen. På Ringkloster har man inte använt sig av 

sållning vid hantering av materialet, medans Åkonges material har blivit sållat. (Enghoff 

1994:86).

På Ageröd V har man funnit ljusterspetsar och krokar.(Larsson 1983:61ff). På Ringsjöholm 

har man inte funnit något, här tror man att marken har förstört det organiska materialet och 

därmed inte lämnat några spår efter sig (Pedersen et al.2005:90). De fynd som man har gjort 

på Sjöholmen är från 1930 och är bestämda till fågelpilar och harpuner. Det finns vissa 

skillnader i fiskeredskapsmaterialet. 
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Att gäddorna är stora kan ha sin anledning i att om man fiskade på grunt vatten var det lättare 

att träffa de stora fiskarna än de små (O´ Conner 2000:141f). Detta kan vara förklaringen att 

man på Ringsjöholm bara har gäddor i vissa storlekar. Då borde man ha använt ljuster eller 

spjut. Till skillnad från spjut fick man med nät upp de mindre fiskarna och då i större 

mängder. Det beror på nätets hålstorlek hur stora fiskar man fick (O´ Conner 2000:142). Detta 

kan vara en förklaring varför det inte har hittats några småfiskar eller nät på Sjöholmen. Man 

valde kanske bort att fiska mindre fiskar och valde då istället att fiska de större fiskarna och 

använde ljuster och spjut.

I Danmark på Ringkloster har man funnit hasselpinnar som man tror har använts till fiskfällor, 

då man har funnit liknade fynd från inlands- och kustbostäder. (Enghoff 1994-1995:104).

Man har inte kunnat dra några slutsatser utifrån materialet på Ringkloster och Åkonge i 

Danmark att de fiskar som man dragit upp kan ge några säsongsindikationer för fiske. Men 

man tror på grund av placeringarna av bosättningarna på Åkonge att de endast var bosatt på 

sommrarna, eftersom de kan ha varit översvämmade på vintrarna. (Enghoff 1994:88). Vid 

Sjöholmen kan man inte heller se på det materialet som finns några säsongsindikationer.

När det gäller regressionsmätningarna kan man ifrågasätta om de två formler som jag har 

använt för att mäta benen stämmer överens med varandra. Är dem såpass säkra att man kan 

lita på att de ger resultat som överensstämmer med varandra. 

Fiskar växer hela livet till skillnad från däggdjur och kan därför inte ge oss en exakt säsong 

eller ålder då den blev fångad. Gäddan kan även vara stor under vintern. Man måste därför 

kolla på arternas individuella företeelser, vilken miljö de levde/lever i (Svensson 2006:16).

Vid analysen av materialet från Sjöholmen har jag inte funnit något som tyder på att man har 

hanterat fisk från havet. Endast typisk insjöfisk har dykt i det analyserade materialet. Jag har 

endast sett att man har använt sig av det som fanns i Ringsjön. Och det kan tänkas att sjön 

innehöll såpass mycket fisk att man inte behövde resurser från havet utan sjön har tillgodosett 

boplatsen med vad människorna på Sjöholmen behövde när det gällde fisk.

6:8 Slutsatser
¤ De arter som har framkommit i analysen har visat sig vara typisk insjöfisk. Endast ett fåtal 

arter gick att identifiera, dessa var gädda, sutare och abborre.
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¤ Stora exemplar av gädda har framkommit i materialet. Där emot finns det nästan ingen 

småfisk. Detta kan bero på jordens bevaringsmöjligheter, utgrävningen och/eller sållningen. 

Kompakta ben som vertebrae och os dentale är de ben som har bevarats bäst och är mest 

representerade i materialet från Sjöholmen. 

¤ Gäddan dominerar fiskbensmaterialet från Sjöholmen. Den utgör 90 % av benen, de andra 

fiskarterna som gick att identifiera till art utgör bara en liten del. De fiskben som inte gick att 

identifiera mer än till fisk utgör7,3 %.

¤ Inga ben ifrån havsfisk har hittats under analysen. Människorna vid Sjöholmen nöjde sig 

med det som Ringsjön hade att erbjuda.

¤ Gäddan är den fisk som förekommer mest på Sjöholmen och Ringsjöholm. På Ageröd V är 

ålen vanligast men gäddan är ändå en stor del av fiskbensmaterialet. Gäddan utgör en stor del 

av materialet på alla tre boplatser. Den stora skillnaden är att man på Ageröd V och 

Ringsjöholm har hittat fler arter. Detta kan ha att göra med att det analyserade materialet från 

dessa boplatser är större än det från Sjöholmen.

¤ På Sjöholmen jagade man gäddor i flera storlekar medan man på Ringsjöholm mer inriktade 

sig på gäddor i vissa storlekar. Kan hända att man på Ringsjöholm bedrev en selektiv jakt på 

fiskar i särskilda storlekar.

¤ Fynd av ljuster och krokar har gjorts på Ageröd V. På Sjöholmen 1961 har inga fynd gjorts 

men man fann på Sjöholmen 1930 harpuner och fågelpilar. Ringsjöholm har inga fynd av 

fiskeredskap.

¤ Fiskarna i Ringsjön leker på våren och sommaren. Då de återkommer till samma plats år 

efter år tror jag att man har utnyttjat detta och placerat sina boplatser där man visste att 

fiskarna leker.
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7. Flygande bäver J.J

7:1 Inledning
Då det inte tidigare analyserats några fågelben från Sjöholmen tyckte jag det skulle vara 

intressant att inrikta sig på dessa. Tyvärr kom det inte fram mycket fågelben under analysen 

och därför kommer detta kapitel även ta upp gnagare, framför allt bävern (Castor fiber), och 

även lite kort kärrsköldpaddan. Fågelben är något som inte alltid blir analyserade efter 

utgrävningar vilket är väldigt synd då mycket information om fågelfaunan försvinner. Detta 

beror ofta på att fågelbenen är dåligt bevarade och det blir svårt att bestämma samt att 

referensmaterialet inte alltid är komplett. Även om det är få ben som hittats från fågel är det 

viktigt att försöka analysera dem då de kan berätta mycket om fågellivet.

Det skrivs mest om det större jaktviltet men även de mindre djuren är viktiga för att få en 

helhet över vad människorna livnärde sig på och ansåg vara viktigt. 

7:1.1 Frågeställning och syfte
I denna studie står fokus på följande frågor:

Vilka arter har identifierats av fåglar och smådjur?

Vad kan de berätta om miljön på platsen?

Hur kommer det sig att just dessa arter hittats?

Hur har grävningen och identifieringen påverkat resultatet?
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Stämmer tidigare teorier och forskning in på Sjöholmen? Om inte, varför?

Vilka skillnader och likheter finns med andra boplatser i närheten?

Om det är mycket skillnader, vad kan det bero på?

Vad har de olika arterna använts till av människorna på Sjöholmen?

Syftet är att försöka få en bättre bild av fåglar och smådjurens betydelse för 

stenåldersmänniskorna i Skåne. 

7:1.2 Material och metod
Det utvalda materialet till denna del är de från insektsätare, gnagare, fåglar och kräldjur från 

utgrävningen 1961 vid Sjöholmen. Då det under analysen uppkommit ett fragment från 

sköldpadda behandlas även den i detta kapitel. Materialet från Sjöholmen jämförs även med 

det bäver-, fågel-, och smådjursmaterial från de tidigare grävningarna på Sjöholmen, 1930 och 

1950 (från dessa grävningar har dock inte fågelben blivit analyserade), Ageröd V och 

Ringsjöholm som båda ligger nära Sjöholmen.

Förutom jämförelser med de moderna skelettsamlingarna på Lunds universitets zoologiska 

museum för identifiering av art har även mikroskop använts för att studera eventuella 

skärmärken och gnag. Bestämning av tre rovfågelklor utfördes av Ola Magnell vid ett besök 

på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Åldersbedömning på epifyssammanväxningar hos 

bävern har gjorts efter Fandén (2005). 

7:1.3 Källkritik
Då det inte uppkommit mycket små ben under analysen verkar det som att det inte sållats 

vilket gör att fåglar och andra smådjur kan vara underrepresenterade. Det finns inte heller 

någon rapport från grävningen som kunna ge viktig information om eventuell sållning och 

annan grävteknik som kan ha betydelse för de ben man hittat. Då fågelben är sköra går det lätt 

sönder till oidentifierbara fragment. Referenssamlingen är inte heller helt komplett vilket gör 

att en del ben som kanske skulle kunna bestämmas mer exakt till art inte kunnat bestämmas 

mer än till element. Urvalet av materialet vi gjorde för analysen kan påverka art 

sammansättningen. Då vi enbart valt ut de ben som hade den bästa informationen utan att veta 

hur de egentligen blivit utsorterade under grävningen kan en del arter ha missats eller vara fel 

representerade. 
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7:2 Tidigare fynd från fågel och bäver i Skåne

7:2.1 Fåglar
Framförallt hittas fågelarter som har jagats. Men är det vid kusten är det inte säkert att det 

alltid är jagade fåglar utan det kan vara döda fåglar som flutit i land och blandas med 

kulturlagret. Detta kan ge fåglar som egentligen kommer från platser långt bortifrån. Det är 

endast en liten del fågelben som hittas vid utgrävningar. De fåglar som finns i små 

populationer, flyttfåglar och småfåglar hittas sällan. Detta beror bland annat på dåliga 

bevaringsförhållanden i jorden. Detta gör att man oftare hittar fynd från kalkrika platser som 

på Öland, Gotland och i Skåne. (Ericson & Tyrberg 2004:11f).

Havsörnsfynd (Haliaeetus albicilla) har tidigare från Skåne hittats vid Malmö stad Segebro, 

Munkarp sn Ageröd 1:B-1:D, Saxtorp sn Tågerup 1:1 fas 1 och 3, Tulltorp sn Skateholm I och 

II (daterade till atlantisk), Malmö, Limhamn, kv. Gränsstigen, Tulltorp sn Rävgrav (daterade 

till subboreal), Lund Stortorget, Löderup sn Hagestad 25:2 (daterade till subatlantisk), 

Skabersjö sn Roslätts mosse (osäker eller ingen datering). (Ericson & Tyrberg 2004:102f).

Salskrakefynd (Mergus albellus) har tidigare från Skåne hittats vid Tulltorp sn Skateholm I 

(daterat till Atlantisk), Gräsgård sn Eketorp II och III (daterade till Subatlantisk). (Ericson & 

Tyrberg 2004:96).

Småskrakefynd (Mergus serrator) har tidigare från Skåne hittats vid Malmö stad Segebro, 

Munkarp sn Ageröd 1: HC, Saxtorp sn Tågerup 1:1 fas 1, Tulltorps sn Skateholm I och II 

(daterade till atlantisk), Brunnby sn Kullen, Lahebiagrottan, Gräsgård sn Eketorp II och III, 

(daterade till subatlantisk) (Ericson & Tyrberg 2004:96f).

7:2.2 Bäver
Platser i Skåne från stenåldern där bäver tidigare hittats är Hög, Böckeberg III, Segebro, 

Tågerup fas I och III, Arlöv I, Skateholm I och II samt Löddesborg. (Efter sammanställning 

av djurbensfynd på olika skånska boplatser tillhandahållen av FD, forskarassistent Pirkko 

Ukkonen).
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7:3 Kort om djuren

7:3.1 Bäver (Castor fiber)
Bäver har funnits i Sverige från preborial-boreal kronozon till 

1800 talet (Liljegren & Lagerås 1993:28). Senare har den 

blivit återinplanterad. Den har jagats under hela den tiden 

dock inte intensivt. Den gör stor inverkan på landskapet med 

dammarna som dränker skogen och senare bildar tillfälliga 

fuktängar då dammen brister tills skogen åter erövrat marken. 

Fuktängar var viktiga för uroxar och jaktmark för många 

rovfåglar (Liljegren & Lagerås 1993:28).

Bävern är ungefär 70-90 cm lång utan svans och väger upp 

mot 30 kg (fig 18). Storleken varierar mellan olika 

populationer. Den är anpassad till ett liv i och nära vatten. Den har fem tår bak och fram och 

är mycket händig med sina framtassar. Normalt håller den andan i 5 min men blir den skrämd 

kan den ligga orörlig på botten upp till 15 min. (Hartman & Georén 1993:2).

Bäverpälsen är mycket tät och på ryggen finns ungefär 12000 hårstrån/cm2 och på buken 

23000 hårstrån/cm2. Den består av tät bottenull med långa stickelhår som är breda och platta i 

ytteränden vilket ger ett skyddande täcke då bävern dyker. Den har kraftiga stämjärnsformade 

tänder. Den är huvudsakligen nattaktiv och skygg (speciellt på land). Bävergället (castoreum) 

innehåller bland annat ett ämne som liknar det verksamma ämnet i magnecyl. Det har varit 

populärt som medicin. Bäverdammar ger döda träd, minskad vattenström, ökad 

vattentemperatur och minskad syretillgång vilket missgynnar bland annat öring (Salmo trutta) 

men gynnar gädda.

Bävern måste tas ur inom 3-4 timmar efter den skjutits eftersom pälsen är välisolerande att 

köttet annars hinner bli dåligt då det inte blir nerkylt. Om gäll- och oljepungarna förstörs vid 

flåning kan köttet bli obrukbart. Köttet måste putsas noga annars får det en dålig smak. 

Bäversvansen innehåller mycket fett och ingen muskelvävnad. Steks fettet ur svansen blir det 

lättuggat och strukturlöst fattigt på smak. Obehandlade rengjorda bävertänder spricker lätt och 

bör behandlas med till exempel olja (Hartman & Georén 1993:4ff, 15, 26, 46,52f).
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Fig.18. Bäver (Castor fiber). (http://www.nature.ok.ru)



7:3.2 Vattensork (Arvicola terrestris)
Vattensorkens (Arvicola terrestris) kroppslängd är 120-233 

mm och svansen 50-145 mm. Vikten är upp till 300 g (fig 

19). Den lever oftast i 2 år och blir sällan 4 år. Den är 

flexibel i sin livsmiljöval och kan hittas vid stränder, 

dammar, diken, kärr, trädgårdar och åkrar. Den är aktiv 

dygnet runt och bygger gångsystem på land. Den simmar 

väldigt bra. Födovalet består av framför allt växtdelar av 

olika slag som skott av vass och kaveldun. Den har 

sannolikt bra hörsel och luktsinne men sämre syn. Den får 

2-5 ungar/kull och kan få flera kullar per år (Andersson & Svensson 2005:206).

7:3.3 Kärrsköldpadda (Emys orbicularis)
Europeisk kärrsköldpadda (fig 20) fanns troligen i södra 

Skandinavien från borial – atlantiska kronozonen. Klimatet är det 

som styr dess utbredning. Den måste ha en medeltemperatur i juli 

över 18 grader för att kunna reproducera sig. Endast enstaka fynd har 

hittats. (Liljegren & Lagerås 1993:30).

Kärrsköldpaddan har flera fiender, bland annat björn, tamhund, 

måsar, rävar, råttor, katter, fiskar, människor och häger. Den äter 

maskar, insekter, grodor, fiskar och annat smått den hittar. Den bor i 

sötvatten som sjöar, lågtströmmande åar, dammar och liknande. Som 

äggläggningsplats vill de ha öppna höga och sandiga jordar på land.

Skalstorleken är 12-38 cm. Hanar är ofta mindre och könsmogna tidigare än honor. Ägg som 

ligger i en temperatur under 25 grader blir hanar och ägg över 30 grader blir honor. Honan 

blir könsmogen vid 5-6 år och lägger 8-10 ägg/kull som grävs ner i sanden. Den kläcks efter 

90-100 dagar beroende på väderförhållandena. Vid dåliga väderförhållanden kan embryona 

övervintra och kläckas först året efter. Den har en lång livslängd och kan leva över 15 år. 

Dödligheten är dock hög hos de nykläckta sköldpaddorna. Kärrsköldpaddan ligger och solar 

på dagarna på stenar, ofta helt orörliga. Under vintern går den i dvala och ligger då begravda i 

leran. Den lever i par i mindre grupper. (http://animaldiversity.ummz.umich.edu).
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Fig. 19. Vattensork (Arvicola terrestris) 
(http://www.naturephoto-cz.com)

  

  Fig. 20. Emys orbicularis (Alderton 
1999:46)



7:3.4 Fåglar (Aves)
Den svenska fågelfaunan har troligen varit någorlunda stabil de senaste 9000 åren (Ericson & 

Tyrberg 2004:30,35). De flesta arter av fåglar är specialanpassade till en specifik levnadsmiljö 

men det finns ett antal arter som är väldigt anpassningsbara och har lärt sig dra stor nytta av 

människorna. Flertalet fåglar flyttar söderut under vintern men även en del flyttfåglar kan 

stanna om det är en mild vinter och de lätt kan hitta föda. 

7:3.5 Havsörn (Haliaeetus albicilla)
Havsörnen är nordens största rovfågel. Dess längd är 78-100 cm och den har ett vingspann på 

200-245 cm. Det finns storleksskillnader mellan könen och honan är ca 30 % större. Vikten 

hos havsörnar ligger på ungefär 4000 g för hanar och 5750 g för honor. Det är stora skillnader 

i fjäderdräkt, stjärtlängd och näbb- och tarsfärg mellan de vuxna och juvenila fåglarna (fig 

21). På grund av dessa skillnader räknades de vuxna och juvenila först som två olika arter. 

Det tar ca 5 år innan den juvenila fågeln är helt lik den vuxna. Den lägger 1-3 oftast 2 ägg 

som ruvas 40 dagar, under dagen ruvar båda föräldrarna medan under natten är det endast 

honan som ruvar. Då ungarna är 60-65 dagar börjar de tillfälligt lämna boet och sitter på 

närliggande grenar och stenar, de 

sitter även och flaxar med vingarna 

för att öva flygmusklerna. De blir 

flygfärdiga efter 80-90 dagar och vid 

ca 100 dagars ålder har de fullt 

utvecklad fjäderdräkt.

Havsörnen är monogam och ett 

etablerat par håller sig inom sitt revir 

hela året. Den häckar i stora 

störningsfria områden framför allt i 

gamla skogar med grova tallar som 

har kraftig krona, den kan även häcka 

direkt på klipphällar på små skär och obebodda öar eller otillgängliga branta klippstup. 

Viktig föda för havsörnen är framför allt gädda och änder (Anas sp.). Under häckning 

dominerar fiskdiet. Den tar sällan däggdjur dock snor den gärna mat från andra rovdjur och 

fåglar. Om den hittar äter den även kadaver (Petersson 2001:30, 33, 35ff).
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Fig . 21. Havsörn (Haliaeetus albicilla). Ungfågel till vänster och vuxen till höger 
(http://www.naturephoto-cz.com)



7:3.6 Småskrake (Mergus serrator) och salskrake (Mergus albellus)
Småskraken blir 52-58 cm lång med ett vingspann på 

70-86 cm. Den väger mellan 0,8 och 1,1 kg (fig 22). Den 

häckar i tät vegetation eller i klippskrevor nära stranden. 

Den dyker efter fisk, kräftdjur och andra smådjur. Den 

kan dyka upp till 3,5 meter men det händer sällan. Den 

fiskar oftast i mindre flock. (Jännes et al. 2001:76f).

I dagsläget häckar småskraken i större delen av Sverige. 

Den ankommer till häckplatsen i april-maj och är därför 

i dagsläget en av Sveriges senast häckande andfågel. 

Den flyttar till övervintringsplatsen i september-oktober. 

Småskraken övervintrar i södra Östersjön och Västeuropa, speciellt i Danska vatten. 

Småskraken är i dagsläget inte populär att jaga då köttet har en stark fisksmak. (Jännes et al. 

2001:76f). 

Salskraken blir 38-44 cm lång med ett vingspann på 

55-69 cm. Den väger mellan 450 och 650 gram (fig 

23). Den häckar i trädhål nära vattnet. Den kan dyka 

upp till 4 meter efter fisk. På sommaren tar den även 

vattenisnekter. (Jännes et al. 2001:76f).

I dagsläget häckar salskraken i det nordliga 

barrskogsbältet från norra Sverige österut till Stilla 

havet. De ankommer till häcklokalerna i maj och 

flyttar till övervintringsplatserna mellan september 

och november. Den svenska salskraken övervintrar i 

södra Östersjön och utmed Nordsjökusten, den kan även övervintra i Sverige. (Jännes et al. 

2001:76f).

7:4 Resultat
Från grävningen vid Sjöholmen 1930 hittades, från bäver, ett fåtal tänder och den nedre delen 

av en höger femur. Från denna utgrävning hittades inte speciellt mycket fågelben och de blev 

aldrig analyserade. (Forssander 1930:40ff)
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Fig 22. Snåskrake (Mergus serrator), hane 
(http://www.naturephoto-cz.com)

Fig. 23. Salskrake (Mergus albellus), hane 
(http://www.naturephoto-cz.com)



Från utgrävningen vid Sjöholmen 1950 hittades ett flertal tänder och benfragment från bäver, 

bland annat en maxilla, fragment av mandibula, humerus och en astragalus och metatarsal 

från höger bakben. Från vattensork hittades två halvor av mandibula. Av igelkott hittades ett 

fragment av höger mandibula. Inte heller från denna grävning har fågelben blivit anlyserade. 

(Thomas 1954:182f).

Av de element från fågel som identifierats från Sjöholmen, Ageröd V (Lepiksaar 1983), och 

Ringsjöholm (Pedersen et al. 2005) är det coracoideum det enda ben som hittats på alla tre 

platser. De ben som känns vanligast att hitta och identifiera verkar vara de längre rörbenen 

från vingar och ben. Det är framför allt olika vattenfåglar som blivit identifierade men även 

några rovfåglar och en småfågel har hittats. De olika arterna och elementsfördelningen från de 

olika boplatserna presenteras i tabellerna 11, 12 och 13.

Tabell 11 . Elementsfördelning av de identifierade fåglarna från Sjöholmen 1961.

Art Element

Mergus serrator/Mergus albellus 1 Coracoideum

Haliaeetus albicilla 1 Phalang 3-III, 1 Phalang 3-IV

Aquila chrysaetos/Haliaeetus 
albicilla

1 Phalang

Aves 2 Radius, 1 Carpometacarpus, 2 Tibiotarsus

Tabell 12 . Elementsfördelning av de identifierade fåglarna från Ringsjöholm (Pedersen et al. 2005).

Art Element

Anatidae 1 Coracoideum, 1 Tibiotarsus, 4 Phalanges

Cygnidae 2 Femur

Aves 1 Axis, 1 Sacrum, 1 Ulna, 4 Femur, 3 Tibiotarsus, 
1 Metapod, 3 Phalanges

Tabell 13 . Elementsfördelning av de identifierade fåglarna från Ageröd V (Lepiksaar 1983:164).

Arter Element

Ardea cinerea 1 Sternum, 2 Radius, 1 Carpometacarpus, 1 Tarsometatarsus

Anser albifrons 1 Humerus

Anas platyrhunchos 3 Humerus
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Anas crecca/A. 
querquedula

1? Vertebrae, 1? Sternum, 1 Humerus, 1 Carpal, Tarsometatarsus

Aythya marila/A. fuligula 1 Scapula, 3 Humerus, 1? Ulna, 5? Coxae, 1? Femur, 5? Tibiotarsus

Bucephala clangula 1 Coracoideum, 3 Humerus, 1 Ulna, 4? Coxae, 1 Femur, 3 Tibiotarsus

Buteo buteo 1 Radius

Embiriz schoeniclus 1 Humerus

Bestämda ben till element i kategorin Aves är carpometacarpus i storlek som svan 

(Cygnidae)/trana (Grus grus). Ena radius i storlek som en höna (Galliformes) och andra 

radius i storlek som en anka (Anas sp.). Ena tibiotarsus har en storlek som häger (Ardea 

cinerea) och andra i storlek som en silltrut (Larus fuscus).

Inga av fågelbenen från Sjöholmen 1961 är speciellt 

weatheringpåverkade. Tre ben visade slaktspår och sju 

visade gnagspår. Phalangerna (3-III och 3-IV) från 

havsörnen kan vara från samma individ (fig 24). Skraken. 

är mer troligt en småskrake än en salskrake eftersom det är 

mindre säkert när salskraken kom till Sverige (Ericson & 

Tyrberg 2004:36).

Av smådjur är det framför allt tänder som hittas. Vid 

Ageröd V (Larsson 1983) har det inte nämnts något om det 

funnits tänder i materialet. Det har inte identifierats någon bäver vid Ageröd, däremot finns en 

större mängd bäver från Ringsjöholm. Från de tidigare grävningarna vid Sjöholmen, 1929-

1930 (appendix 4) och 1950 (appendix 5), har en del bäver 

hittats (Forssander 1930). Igelkott har endast hittats vid 

Ringsjöholm och från grävningen 1950 vid Sjöholmen, 

dock inte mer än en mandibula med tre molarer därifrån 

(Thomas 1954). Vid Ageröd V har relativt många ben från 

vattensork identifierats, från Sjöholmen 1961 och 1950 

har ett fåtal fynd gjorts men från Sjöholmen 1929-1930 

och Ringsjöholm finns ingen vattensork identifierad alls. 

Elementsfördelning av de olika smådjuren från Sjöholmen 

1961 presenteras i tabell 14, från Ringsjöholm i tabell 15 
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Fig.24. Havsörnsklo från Sjöholmen 1961. Foto 
Johanna Jardfelt 2007 (Nytt nr från analysen 1041)

Fig. 25. Skal av kärrsköldpadda från Sjöholmen 1961. 
Foto Johanna Jardfelt 2007 (Nytt nr från analysen 999)



och från Ageröd V i tabell 16. Då elementsfördelningen från de tidigare grävningarna vid 

Sjöholmen inte är beskrivet exakt presenteras de inte i någon tabell utan de finns presenterade 

i text i appendix 4 och 5. Vid Sjöholmen 1961 hittades även en bit skal från en 

kärrsköldpadda. I lager- och fyndbeskrivningen (appendix 3) står även nämnt att det finns ett 

troligt sköldpaddsfynd från en koordinat där vi under analysen inte hittat något (troligen har 

den blivit undanplockad och ligger bland de arkeologiska fynden).

Tabell 14. Elementsfördelning av de Rodentia som identifierats från Sjöholmen 1961.
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Cranium - - - -

Mandibula - - - -

Mandibula+Dentes 2 - - -

Dentes 8 3 - 1

Atlas - - - -

Axis - - - -

Vertebrae cervicale - - - -

Vertebrae thoracicae - - - -

Vertebrae lumbales - - - -

Vertebra caudal 2 - - -

Vertebrae - - - -

Costae - - - -

Scapula 1 - - -

Humerus 4 2 - -

Radius - - 1 -

Ulna 1 - - -

Carpal - - - -

Metacarpal - - - -

Coxae 2 - - -

Femur 1 - - -
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Patella - - - -

Tibia - - - -

Fibula - - - -

Tarsal 1 - - -

Calcaneus - - - -

Astragalus 1 - - -

Metatarsal - - - -

Metapod - - - -

Phalang 1 - - -

Sesamoideum - - - -

Tabell 15. Elementsfördelning av de Rodentia och Insektivora som identifierats från Ringsjöholm (Pedersen et al. 2005).
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Cranium - - -

Mandibula 6 - 13

Mandibula+Dentes - - -

Dentes 88 1 48

Atlas - - -

Axis - - -

Vertebrae cervicale - - -

Vertebrae thoracicae - - -

Vertebrae lumbales - - -

Vertebra caudal - - -

Vertebrae - - -

Costae - - -

Scapula 1 - -
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Humerus 3 2 -

Radius 1 - -

Ulna 1 3 1

Carpal 1 - -

Metacarpal - - -

Coxae - - -

Femur - - -

Patella - - -

Tibia - - 1

Fibula - - -

Tarsal - - -

Calcaneus - 1 -

Astragalus 3 1 -

Metatarsal - - -

Metapod 3 - -

Phalang 8 - -

Sesamoideum - - -

Tabell 16. Elemetsfördelning av de Rodentia som identifierats från Ageröd V (Lepiksaar 1983:163).
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Cranium 3 1 -

Mandibula 7 2 -

Mandibula+Dentes - - -

Dentes - - -

Antler - - -

Atlas - - -
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Axis - - -

Vertebrae cervicale - - -

Vertebrae thoracicae - - -

Vertebrae lumbales - - -

Vertebra caudal - - -

Vertebrae 1 - -

Costae 3 - -

Scapula - - -

Humerus 1 - -

Radius 1 - -

Ulna 1 - -

Carpal - - -

Metacarpal - - -

Coxae 2 1 -

Femur 5 1 1

Patella - - -

Tibia 3 1 -

Fibula - - -

Tarsal - - -

Calcaneus 1 - -

Astragalus - - -

Metatarsal - - -

Metapod - - -

Phalang - - -

Sesamoideum - - -

Av de olika arterna identifierade från Sjöholmen 1961 

och Ringsjöholm är bävern den mest representativa. I 

Ageröd V där bäver inte identifierats alls dominerar 

istället vattensorken. Ekorren (Sciurus vulgaris) finns 
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Fig. 26. Humerus från Arvicola terrestris, Sjöholmen 1961. Foto 
Johanna Jardfelt 2007 (Nya nummer från analysen 45 och 50)



endast identifierad från Ringsjöholm. Jämförelse mellan de olika boplatsernas artfördelning 

presenteras i tabell 17 .

Tabell  17.  Artfördelningen av Rodentia och Insectivora från boplatserna Sjöholmen 1961,  Ageröd V (Lepiksaar 1983) och 

Ringsjöholm (Pedersen et al. 2005). 
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Sjöholmen - 24 5 - - 1 -

Ageröd  V - - 28 7 1 - -

Ringsjöholm 8 117 - - - - 63

Mest fågel har hittats från Ringsjöholm men av dessa har endast ett fåtal blivit identifierade 

och endast till familj. Från Ageröd V har ett flertal ben blivit identifierade till ett antal olika 

arter.  På grund av fragmenteringsgraden från Sjöholmen 1961 gick ett  flertal  ben inte att 

identifiers till art. Från Sjöholmen 1929-1930 och 1950 har fågelbenen inte blivit analyserade. 

Fågelartfödelningen mellan de olika boplatserna presenteras i tabell 18.

Tabell 18. Artfördelningen på boplatserna Sjöholmen 1961, Ageröd V (Lepiksaar 1983) och Ringsjöholm (Pedersen et al. 2005); 

Aves
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Sjöholmen - - - - - - - - 1 2 1 - - 21

Ageröd V 4 - 1 3 3 - 4 7 - - - 1 1 1

Ringsjöhol
m

- 5 - - - 2 - - - - - - - 691

De flesta av bäverbenen som identifierades från Sjöholmen 1961 gick att åldersbedömma med 

hjälp av epifyssammanväxningar. Endast ett av benen hade lös epifys, övriga var allihop 

ihopväxta. Tre bävrar åldersbedömdes till över 1,5 år, en blev bedömd till över 3,4-4 år och en 

blev bedömt till under 6,4 år. Åldersbedömningen presenteras i tabell 19.

Tabell 19. Åldersbedömning av bäver efter Fandén (2005) tabell 4 sid 205.

Element Del Sida Epifys sammanväxning Ålder

Scapula Cavitas glenoidales Dexter Fuc Över 1,5 år

Humerus Distal Sinister Fuc Över 1,5 år

Humerus Distal Sinister Fuc Över 1,5 år

Humerus Proximal Sinister Fui Under 6,4 år

Phalang 2 Sinister Fuc Över 3,4-4 år

Två av benen som hittades från bäver gick att mäta. Det ena var en 

phalang 2 och den andra en astragalus (fig 27). Eftersom det endast 

var två ben som gick att mäta går det inte att dra några slutsatser om 

det. Men de skulle kunna gå att använda vid senare forskning. Mått 

över phalang 2 presenteras i tabell 20 och för astragalus i tabell 21.
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Fig. 27. Astargalus från Castor fiber, Sjöholmen 
1961. Foto Johanna Jardfelt 2007 (Nytt nr från 
analysen 150)



Tabell 20 mått av Castor fiber, Phalang 2. GL=Greatest length, SD=Smallest breadth of the diaphysis, Bp=Breadth of the 

proximal end, Bd=Breadth of the distal end (Von den Driesch 1976).

Nytt nr Art GL SD Bp Bd

651 Castor fiber 12,5 6,2 8,1 7,8

Tabell 21. Mått av Castor fiber, Astragalus. GL=Greatest length (Von den Driesch 1976).

Nytt nr Art GL

150 Castor 
fiber

23,7

7:5 Diskussion
De arter som identifierats under analysen är bäver, vattensork, fält- eller åkersork (Microtus 

arvalis eller M. agrestis), brunråtta (Rattus norvegicus), kärrsköldpadda, havsörn, små- eller 

salskrake och havs- eller kungsörn. Det är främst sådana arter som trivs vid vattenmiljöer. 

Eftersom Sjöholmen låg vid en sjö är det inte konstigt att det är just djur som trivs vid vatten 

som hittats.

Små däggdjur, speciellt små gnagare, kan användas för att rekonstruera miljön kring 

boplatsen då de ofta har speciella krav på sin miljö. Vissa arter trivs i människans närvaro 

medans andra arter försvinner. Smådjur kan ha använts till päls, kött och för bete i 

rovdjursfällor. De kan även ha dött på platsen vid ett senare tillfälle än då den beboddes, men 

då hittas ofta hela skelett, eller kommit till platsen via spybollar och avföring. (Pålsson 

1997:35,39)

Då brunråttan troligen inte finns i Sverige förens under historisk tid är den identifierade råttan 

inte från det ursprungliga materialet (Hofmann 2000:96). Den har troligen hamnat med 

materialet då de råkat dö nere i hålor i marken. Vattensorkar gräver och bor i gångar under 

marken och då det händer att de dör däri är det inte heller säkert att vattensorken tillhör det 

ursprungliga materialet. Men vattensork kan även ha använts under stenåldern för bland annat 

pälsens skull, från Danmark finns fynd av flåmärken på vattensorksben (Noe-Nygaard 

1995:231). Ben från smågnagare kan även komma från maginnehållet på rovdjur som jagats 

(Noe-Nygaard 1995:231). Då de två humerus från vattensorken var i ett väldigt fint skick 

verkar det mest troliga vara att den grävt sig ner till materialet och dött där långt efter att 

boplatsen blev övergiven.
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Kärrsköldpaddan kan ha dött på platsen men den kan också ha jagats av människan. Det är 

svårt att säga något närmare vad den i så fall kan ha använts till då det endast hittats en liten 

bit av skalet. I det gamla Egypten användes karettsköldpadda (Eretmochelys imbricata) skal 

till att göra knivskaft och armband (Alderton 1999:11). 

Havsörnens förekomst är spännande. Klorna kan säkerligen ha fungerat som utsmyckning 

eller totem. Fjädrar är något som kan ha använts till klädprydnader och plymer. (Mannermaa 

2006:294,296). Det har även tidigare hittats havsörn vid Ageröd 1:B-1:D (Ericson & Tyrberg 

2004:102f) vilket borde visa på att havsörnar troligen trivdes vid Ringsjön. Fast de kan även 

ha jagats på annan plats och blivit fraktade till Sjöholmen vilket inte borde vara troligt då 

Ringsjön verkar ge en bra miljö för havsörna. 

I dagsläget är inte skrake något eftertraktat jaktbyte då köttet har en stark fisksmak (Jännes et 

al. 2001). Men under stenåldern kanske den ansågs som en delikatess. Eller kan de ha jagats 

för fjädrarnas skull då de har en väldigt vacker fjäderskrud, speciellt hanarna. 

Då Sjöholmen ligger vid sjön kan skraken och havsörnen även ha hamnat där av naturliga 

orsaker. Om de av någon anledning dött över eller i vattnet kan de sedan ha flutit iland 

(Ericson & Tyrberg 2004). Fast då både skrakebenet och havsörnsklorna hittats i några av de 

schakt som låg längre bort från Rönne å är det inte troligt att de hamnat där på naturlig väg. 

Har man ett stort fågelmaterial att jobba med går det att studera säsongsvariationer och om 

människorna som jagade fåglarna var specialister eller generalister. Då det framför allt hittas 

stora mängder ben från få arter visar det på att människorna specialiserat sig på dessa arter. 

Det kan bland annat bero på att det är arter som lätt kan fångas under vissa tider på året som 

till exempel arter som häckar i stora kolonier. Men det kan även vara arter som förekommer i 

stor mängd under andra delar av året än häcksäsong. (Grigson 61).

Då materialet innehåller en stor spridning av antalet arter där mängden ben från varje art inte 

är speciellt stort visar det på att människorna troligen var generalister och jagade det de fick 

tag på under en större del av året. Det kan även finnas material som visar på en blandning av 

specialister och generalister. Ett sådant material kan visa på att människorna jagat en stor 

mängd av vissa fågelarter under till exempel häckning då fåglarna varit lättåtkomliga i stor 

mängd och senare under vinter eller andra perioder på året jagat de arter man lyckats få tag 

på. (Grigson 61).

Då materialet av fågel inte är speciellt stort från Sjöholmen är det inte möjligt att se huruvida 

människorna varit specialister eller generalister. Av de arter som hittats går det häller inte att 
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säga om Sjöholmen varit säsongsboende eller inte då arterna kan förekomma på platsen hela 

året.

Att vi inte hittade igelkott under analysen trots att de gjort det under de tidigare grävningarna 

är troligen att det inte sållats under grävningen 1961. Då igelkottsben är väldigt små missas de 

lätt. Igelkott hittats inte ofta i arkeologiska grävningar vilket kan innebära att det endast är en 

slump att de hittats under de tidigare grävningarna från Sjöholmen.

Då det inte verkar som det blivit sållat under utgrävningen och det dessutom inte finns någon 

rapport som beskriver om det gjordes eller inte är det troligen ett flertal mindre ben som 

missats under utgrävningen. Identifieringen blir svår om materialet är mycket fragmenterat 

eller väderpåverkat. Då referensmaterialet inte heller alltid är fullständigt missas en del arter. 

Bäver har inte alls hittats vid Ageröd V, däremot har det hittats relativt mycket fågel som 

lyckats bestämmas till arter. Vid Ringsjöholm har ingen direkt artbestämning gjorts på fågel 

utan där har de bara bestämts till familj. Vid Ringsjöholm har en hel del igelkott hittats vilket 

inte gjorts vid varken Sjöholmen 1961 eller Ageröd V. Några få igelkottsfynd, men inte alls i 

den mängd som på Ringsjöholm, har hittats från de tidigare Sjöholmen utgrävningarna. 

Skillnader mellan de olika boplatserna kan bero på att platserna använts under olika 

tidsperioder. De dateringar som gjorts på Ageröd V och Sjöholmen visar att Sjöholmen var 

yngre. Ringsjöholm verkar ha varit bebodd ungefär samtidigt som Ageröd V men även 

tidigare. Men då Ringsjöholm precis som Sjöholmen har bäver men inte Ageröd V som ändå 

är ungefär samma tidsperiod som Ringsjöholm beror olikheterna snarare på andra anledningar 

är tidsskillnader till exempel kan det bero på att det gjordes olika urval av vad som skulle 

jagas och användas. Det kan också bero på slumpen vad för ben som uppkommit under 

utgrävningen.

Bävrar anses ha jagats för både sin päls och köttets skull. Vid Kongemose i Danmark har det 

hittats fynd från framförallt yngre bävrar, troligtvis föredrog de den unga bäverns mjukare 

skin. (Noe-Nygaard 1995:142f). Från analysen från 1961 grävningen hittades endast ett 

skärmärke på en bäverkäke. Det är troligtvis efter att den blivit flådd. 

7:6 Slutsats
¤Endast ett fåtal arter av fågel lyckades identifieras, havsörn, troligen en individ, och antingen 

småskrake eller salskrake (troligen en småskrake). Bävern är representerad av minst två 

individer. En recent brunråtta och ben från en troligen recent vattensork är identifierade och 

även tänder från en mindre sorkart. Från kärrsköldpadda hittades en liten bit skal. 
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¤De flesta av de arter som identifierats är djur som trivs vid vattenmiljö. Eftersom Sjöholmen 

ligger vid vatten är det inte konstig att just de arterna hittats.

¤Då materialet troligen inte sållades under grävningen saknas det troligtvis en hel del mindre 

ben. Då referensmaterialet tyvärr inte varit helt komplett kan en del arter ha missats och benen 

endast identifierats till familj eller ordning istället för art.

¤ När det gäller bävrar verkar tidigare teorier stämma in på Sjöholmen då de troligen jagats 

för köttet och skinnet. Fågelmaterialet från Sjöholmen är tyvärr för litet för att kunna jämföra 

det med tidigare forskning om jakturval och säsongsindikation. 

¤Materialet vid Sjöholmen är väldigt likt det vid Ringsjöholm med undantag för ett fåtal arter. 

Sjöholmen skiljer sig mer från Ageröd V då det inte finns några fynd från bäver därifrån.

¤Skillnaderna beror troligen på att personerna som bebodde de olika platserna inriktade sig på 

olika djur när det gäller jakt.

¤Bävern har troligtvis jagats för skinnet och köttets skull. Fåglarna är mest troligt jagade för 

fjäderskruden och smycken. 

8. Mat med klös
A.K

8:1 Inledning
Redan i början av analys - tiden bestämde jag mig för att inrikta mig på rovdjur (Carnivora). 

Detta på grund av eget intresse och även på grund av det materialet vi har hittat i 

benmaterialet från Sjöholmen. Även om större delen av fynden kommer från hund finns även 

andra arter representerade, både stora och små rovdjur. En intressant del av detta material är 

de många slaktspåren som har upptäckts på dessa ben. Frågan som har uppstått är om rovdjur 

har varit del av matekonomi under stenåldern. En annan fråga som uppstod var vilken roll 

hund hade under stenåldern. Vad hände när en hund dog, tog man hand om köttet eller 
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begravde man hunden orörd? Fler av benfragmenten från hund har tecken som kan visa på att 

man åt hund. En annan sida av valet av material är att detta material kan hjälpa att fylla ut 

bilden av mesolitikum – neolitikum i södra Skåne, tillsammans med informationen som man 

har fått från Ageröv V och Ringsjöholm. Under de senaste 70 åren har fokusen legat på dessa 

två orter, mer än på Sjöholmen. Det som man verkar ha gjort med Sjöholmen är att gräva ut 

den, för att sedan inte analysera det stora materialet. Detta är lite synd då jag anser att faktat 

man får från Sjöholmen kan kopplas ihop med det man får från Ageröd V och Ringsjöholm, 

då dessa tre platser ligger nära varandra, både i tid och rum och chansen att det finns en 

koppling mellan dem är nog rätt stor.

8:1.1 Syfte och Frågeställning
I min studie koncentrerar jag mig på följande frågor:

- Vilka rovdjur finns representerade i materialet?

- Vilka element är representerade och i vilken mängd?

- Vilka tafonomiska processer har påverkat materialet?

- Slaktspår – rovdjur som en del av ekonomin under stenåldern?

- Är förekomsten av dessa rovdjur unika för Sjöholmen eller förekommer denna 

sammansättning på liknande platser som Ringsjöholm och Ageröd V?

8:1.2 Teori och Forskningshistorik
En av de stora tyngdpunkterna i denna uppsats är de tafonomiska processer som benen har 

utsatts för. Det är tack vare dessa som vi kan få en inblick i om rovdjuren har varit del av 

födan under stenåldern. När det gäller detta har information tagits från forskare som 

Reitz&Wing (1999), Lyman (2001) och Noe-Nygaard (1995).

Det finns inte mycket skriftligt material rörande Sjöholmen. Som det nämts innan saknas en 

rapport från utgrävningen som gjordes 1961. När det gäller de tidigare utgrävningarna finns 

det lite skrifligt material, det mesta skrivet av Thomas som ledde de tidigare utgrävningarna. 

Från den första utgrävningen (1930) fann man ben från rovdjur. Artrepresentationen är 

densamma som den från 1961 med skillnad av benen från grönlandssäl (Phoca groenlandica) 

funna under utgrävningen 1930, inga ben från säl har man funnit under analysen av materialet 

från 1961. Samtidigt saknar materialet från 1930 ben från varg (Canis lupus), vilket man har 

funnit från 1961. Av de åtta arter av rovdjur som man fann under utgrävningen 1950 (för 

arter, se appendix 5) så har jag bara funnit skrift om att ben från vildkatt (Felis silvestris) 

uppvisat märken på mänsklig aktivitet (Thomas 1954).
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Forskning kring rovdjurens roll under förhistorien i södra Skandinavien har tidigare gjorts av 

lite olika forskare och studenter. Strid skrev 2000 en uppsats rörande rovdjur som föda med 

material från Hjerk Nor som är en dansk Ertebølleplats. Strid jämför denna även med andra 

platser och dess olika fynd. I sin uppsats har hon även gjort experimentella försök av 

styckning och flåning för att se vilka slags märken detta lämnar efter sig. Strid har i sina 

analyser funnit tecken som inte kan betyda annat än att man åt rovdjur under förhistorisk tid. 

Hon för även en diskussion om vad mer som man kunde använda rovdjuren till än föda och 

päls, till exempel att man kan ha jagat grävling (Meles meles) för dess fett och man kan även 

ha använt delar av rovdjur som medicin och för rituella syften. (Strid 2000).

I den tidigare analysen från Ringsjöholm som gjordes 2005 av osteologistudenter upptäckte 

man märken av grovslak på delar av fynden från brunbjörn (Ursus arctos) och hund (Canis 

familiaris). Man har även funnit ett större antal proximala och distala delar av phalanges från 

canidae och hund, detta visar att även varg och hund har varit del av födan (Pedersen et al. 

2005:36).

Vid den närliggande platsen Ageröd V har man inte funnit många ben eller fragment av ben 

från rovdjur. De man har funnit verkar även ha tolkats att de har dödats för sin päls än för sitt 

kött. Dessa fynd är från utter (Lutra lutra), mård (Martes martes) och brunbjörn (Lepiksaar 

1983:165).

8:1.3 Material och Metoder
Materialet som används kommer från en utgrävning vid Sjöholmen, utförd 1961 under 

ledning av Ingeborg Tillander. Det materialet som har analyserats är inte det fullständiga 

materialet då den befintliga dokumentationen från utgrävningen var för bristfällig i 

informationen och därför begränsades analysen till ca 14.9 kg totalt. Från detta material har 

jag valt ut att analysera ben från olika rovdjur för att försöka få svar på deras roll under 

stenåldern i Sjöholmen. Fokus ligger vid detta material, men jag har även gått in och tittat på 

ett material som kommer från de tidigare utgrävningarna gjorda under 1930talet och 

1950talet. Detta kommer inte att föras in i materialet eller tabellerna då det inte ger en riktig 

bild, utan kommer att användas just som ett sätt att se vad man har hittat under tidigare 

utgrävningar för att ge en sidobild av hur det kan se ut (Appendix 4, Appendix 5).

Material och analyser gjorda av fornlämningarna vid Ringsjöholm och Ageröd V har använts 

för jämförande studier. Båda dessa ligger nära Sjöholmen och förutsättningarna har då varit 

liknande som de vid Sjöholmen. 
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Vid analyserna av detta material använde jag mig av referensmaterial som finns vid 

Zoologiska Museét, Lunds Universitet för att art- och elementsbestämma benen. Vid få 

tillfällen har åldersbestämning gjorts där bedömningen blivit fuc (fusion complete) eller fui 

(fusion incomplete). Även Minimal Number of Individual (MNI) har beräknats och redovisas i 

en tabell.

Mikroskop har använts, för att kunna se mindre tafonomiska påverkningar som gnagmärken, 

skärmärken, slaktspår. Mått har tagits på de hundtänder där mått har varit möjliga, mått på en 

utterkäke har också gjorts och utifrån tänderna har denna käke åldersbedömts. Även mått på 

phalanger från hund har tagits (se tabell 29). Måtten tog jag för framtida syfte, då det inte 

finns tillräckligt många individer från Sjöholmen att jämföra emellan så var tanken att de ska 

gå att jämföra med individer fråm andra platser.  När det gäller könsbedömningar har inga ben 

som kan användas som könsindikatorer hittats och därmed har ingen sådan bedömning gjorts. 

Inte heller ben som kan användas vid bestämning av storlek har hittats i detta material och 

därmed har även denna bedömning varit omöjlig att göra.

8:1.4 Källkritik
Referensmaterialet som har använts är det som finns på Zoologiska museet, Lunds 

Universitet. Detta har ibland skapat mindre problem då element som har behövts vid 

jämförelse inte alltid har funnits eller har varit undermålig.

Ett annat problem som uppkommit under vägen är att det materialet som har analyserats från 

Sjöholmen 1961 kan ha varit omrört. Detta kan då ställa till det med slutsatser som dras om 

materialet är felaktigt. Trots detta så anser jag materialet att vara användbart. Även om det 

skulle vara omrört så kan det ändå ge en allmän bild av hur ekonomin såg up på Sjöholmen 

under forntiden.

Ett annat problem som vi tidigt upptäckte är att utgrävningen från 1961 är väldigt dåligt 

dokumenterad och vi har fått arbeta runt detta. Det skriftliga som vi har använt oss av från 

denna utgrävning är en fältdagbok, denna är också det närmsta vi kommer en grävrapport. 

När vi påbörjade våran analys upptäckte vi att märkningen av en stor del av fyndpåsarna var 

bristfällig och på grund av detta valdes dessa bort och inriktningen föll på materialet från 

utgrävningen som Ingeborg Tillander ledde 1961. Det tog dock ett litet tag innan de 

sifferkoder som stod på påsarna hade blivit uttydda. Dessa har förts in i den nya databasen 

som gjorts över detta material, tillsammans med de nya fyndnummer som har getts dessa. 
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8:2 Artsammansättning – Carnivora

8:2.1 Vad är carnivora?
Själva ordet carnivora betyder köttätare. Just detta beskriver alla djur som äter kött; fåglar, 

reptiler, däggdjur. Men detta till trots är det inte alla dessa grupper som forskare menar med 

carnivora, utan vad som menas är däggdjursgruppen Carnivora (Kruuk 2002:5).

8:2.2 Felidae
Världens katter delas in i familjegruppen Felidae och denna grupp består av 35 arter. Denna 

familj ses som urtypen av carnivorer. Nästan alla underarter i denna familj har liknande 

utseende där det är enbart storleken som skiljer dem åt. Alla storlekar är representerade, från 

den lilla tamkatten (Felis silvestris catus) upp till det majestätiska lejonet (Panthera leo), 

varav alla dessa underarter är högt utvecklade jägare. De flesta arterna i denna familj lever 

ensamma och är väldigt territoriella och det är enbart tamkatter och gepard (Acinonyx jubatus) 

som tillåter andra individer av samma kön och ålder inom deras territorium. Lejonet är 

undantagen i denna familjegrupp, då de lever i stora flockar, men flockarna innehåller enbart 

en vuxen hanne (Kruuk 2002:16f). 

8:2.3 Vildkatt (Felis silvestris)
Vildkatten kom till södra Skandinavien med den mer etablerade lövskogen och det varmare 

klimatet. Det äldsta fyndet från Sverige är från 8500 BP. Fanns i ungefär 5000 år till ca 3500 

BP då lövskogen delvis försvann och åker, äng och kulturskog blev mer vanligt. Den är större 

än tamkatten och väger upp till 10 kg. Pälsen är grå- till gulbrun med mörka ränder, med en 

ljus mage och deras svans är oftast burrigare än en tamkatts. Föda består främst av 

smågnagare men tar även fåglar, harar och insekter. Vildkatten föredrar lövskog med gläntor. 

(Liljegren & Lagerås 1993:30). Kroppslängden utan svansen är mellan 50-80cm och svansen 

är mellan 28-35cm. Hanen är lite större än honan. Utbredning idag sträcker sig genom 

Central- till Sydeuropa, Skottland, Afrika och Mindre och Främre Asien, hela vägen till 

Indien (Hofmann 2000:168).

Vildkatt var vanlig i skogarna i Mellaneuropa fram tills för 150 år sedan, då den nästan blev 

utrotade med jakt. Jägarna hävdade att vildkatt skadade viltbeståndet, idag vet man att inte är 

fallet och den är numera fridlysta. Både honan och hanen doftmarkerar sitt revir och dessa är 

fasta. De är skymnings- och nattaktiva och de kan spendera dagarna med att sova i ihåliga 

trädstammar. De lever ensamma under årets gång fram tills parning. Brunsten är den enda 

gången under året som honan tillåter hanen på sitt revir. Lyan som används när de får ungar är 
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väl gömd och brukar ofta vara ett övergivet grävling- eller rävgryt, ihåliga trädstammar eller 

under rötter (Hofmann 2000:168).

8:2.4 Canidae
Denna familj är en av de mest kända av alla carnivora familjer. Precis som hos felidae finns 

arter från denna familj i alla storlekar, från en liten rävart i Afrikas öken som väger 1kg till 

den stora gråvargen på upp till 80kg, där gråvargen är den största av canidae arter. De flesta 

arterna från denna familj har ett hundliknande utseende. Canidaer är flocklevande djur och de 

har ett utbildat jaktsystem som en flock, Normen är att de bildar par och att hannen hjälper till 

att ta hand om ungarna (Kruuk 2002:9f). 

8:2.5 Räv (Vulpes vulpes)
Rödräven är spridd över hela Norden och beståndet är hälsosamt. Själva rävsläktet är en 

generalist, vilket betyder att den har en god förmåga att anpassa sig till olika och nya miljöer. 

Man kan finna räven i de flesta miljöerna, från tropiska till arktiska miljöer. När det gäller 

kontakt med människor är räv skygg och försiktig men den kan vänja sig vid människan och 

hennes aktiviteter. Den är skymnings- och nattaktiva men det betyder inte att man inte kan se 

en räv mitt under dagen. Precis som grävlingen använder räven gryt som bostad. Dessa har 

oftast grävts ut av räven själv men om det rör sig om större gryt brukar det oftast vare en 

grävling som gjort det mesta av arbetet. Räven har en kroppslängd upp till ca 70 cm och 

svanslängden ca 40 cm. Vikten hos hanarna kan vara upp till 8kg och hos honor upp till 6.5 

kg (Jensen 2004:193f).

När det gäller föda är räv opportunist, vilket betyder att dess födoval är brett och de tar det 

som är mest lättillgängligt där mindre vilt är huvudfödan. Av dessa är smågnagare och 

kaniner/harar basfödan. Vid sidan av dessa tar de fåglar och fågelägg när tillfälle ges och kan 

även ta kräldjur, groddjur och fisk. Om de får ett överskott av föda gräver de ner den i marken 

(Jensen 2004:187ff). Man har alltid jagat räven för dess päls skull och då den har ett rykte av 

sig att ta husdjur, speciellt hönor, har människan försökt att hålla efter den. Ett av de 

vanligaste hoten mot rävstammen är sjukdomen skabb, vilken är ytterst smittsam (Jensen 

2004:193f).

8:2.6 Varg (Canis lupus) Hund (Canis familiaris)
Vargen finns i södra Skandinavien från preborial-borial kronozon. Den kan ha varit ganska 

vanlig (Liljegren & Lagerås 1993:28). Domesticeringen av tamhunden började för ca 12.000 

år sedan av samlare/jägare (Clutton – Brock 1989:34ff).
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En varghane väger runt 50 kg men kan i enstaka fall väga mycket som upp till 80 kg, och en 

hona väger mellan 30-35 kg. (Bjärvall 1988:2ff). När det gäller tamhunden så förekommer 

den i alla olika storlekar, beroende på ras. Tamhunden härstammar från vargen och är väldigt 

nära besläktad med den, såpass att gemensamma avkomma blir fertil. Man brukar kalla 

hunden för människans äldsta husdjur (Aaris – Sørensen 1990:157). Den är utspridd över hela 

världen och det finns ca 400 olika raser. Med alla dessa raser finns hunden i alla storlekar och 

utförande, dessa hundraser och deras egenskaper har blivit utvalda av människan och alla 

raser härstammar från varg. Relationen mellan hund och människan utvecklades tidigt och 

antas vara baserad på sociala strukturer från varg (hundens förfader) och förhistoriens 

människa. Hundar, som vargar, lever i flockar med starka sociala strukturer, vilka inte skiljer 

sig mycket från dom som vi människor har (Clutton – Brock 1989:34ff). 

Under stenåldern verkar hundarna ha funnits i flera olika storlekar och utseende. Detta till 

trots bör man inte applicera dagens raser på stenålderns hundar. (Clutton – Brock 1989:43).

Vargen har två olika pälsar; sommar- och vinterpäls, där vinterpälsen isolerar dubbelt bra mot 

kylan. Vargens vinterpäls är även bland den bästa isolerande vinterpälsen bland de nordliga 

rovdjuren, till och med bättre än brunbjörn och isbjörn (Ursus maritimus) och slås endast av 

fjällrävens (Alopex lagopus) vinterpäls. Vargens sinne är högt utvecklade. Den kan höra en 

artfrände yla på nästan en mils avstånd vid gynnsamma förhållanden. Nosen vittnar om ett 

högt utvecklat luktsinne och deras sinnesceller täcker upp en yta som är 14 gånger större än 

en människas. (Bjärvall 1988:2ff). En av de mest betydelsefulla egenskaper som vargen 

besitter är dess förmåga att knyta band inom flocken. Vargflockars storlek kan variera. En 

annan viktig egenskap som vargen besitter är anpassningsförmågan. Dessa egenskaper har 

förts vidare till släktingen tamhunden (Bjärvall. A 1988:6ff).

 Innan människan började utrota vargen fann man varg nästan över hela norra halvklotet, i 

nästan alla miljöer förutom tropisk regnskog. De olika raserna har utvecklats efter sin miljö 

och finns i alla former och färger. Med den stora utbredning som kom även anpassningar av 

födan, där de vanligaste bytena runt om i världen tillhör familjen cervidae. När det kommer 

till människor och vargar är vargar väldigt skygga och bara de känner lukten av människor går 

de undan. Det finns undantag när det gäller detta, i områden där vargen till exempel blivit 

beroende eller börjat ta människans hemdjur som byten. (Bjärvall. A 1988:6ff). När det gäller 

vargens bytesdjur domineras den av stora bytesdjur som älg, ren, bison, snöget med flera. Av 

vargens stapelföda utgör bävern det minsta bytet. Med detta sagt betyder det inte att vargen 
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inte ta mindre byten någon gång, bara att de inte tillhör deras stapelföda. Man misstänker att 

det finns samband mellan flockstorleken och det dominerade bytesdjurets storlek, det vill 

säga, ju större flock, desto större bytesdjur. (Bjärvall 1988:36f). 

8:2.8 Mustelidae
Denna familj är med sina 65 arter den största av carnivorerna. Om man jämför med de 

tidigare grupperna som har tagits upp här är storleksvariationen bland musteliderna rätt så 

varierande den med, där den största är järven (Gulo gulo) och vid sidan av järven finns 

småvesslan (Mustela nivalis nivalis). Det finns även en stor könsdimorfism inom de olika 

mustelidae arterna. Deras sociala beteende varierar beroende på art, det finns allt från 

enstöringen till de flocklevande arterna. Även deras föda skiljer sig markant, från järven som 

ensam jagar ned en ren till grävlingen (Meles meles) som till stor del livnär sig på maskar, till 

uttern (Lutra lutra) som har specialiserat sig på fisk som föda (Kruuk 2002:10f).

8:2.9 Mård (Martes martes)
Då mårdens viktigaste levnadsmiljö är barrskog finner man mården i nästan hela Norden, 

bortsett från norra och nordvästra Norge, där barrskog saknas. Då mårdbeståndet blev starkt 

skadat av jakt under 1900talets början blev det fridlyst men har efter en stark uppgång blivit 

jaktbart vild igen under slutet av 1900talet. Den håller helst till i granskog där den kan söka 

skydd, men den besöker gärna skogskanter där det är lättare att hitta föda än inne i den täta 

skogen. 

Mården är ett nattaktivt släkte, men de anpassar sina dagar beroende på vilken årstid det är. 

Den är en bra klättrare och den kan ses hoppa mellan träden. Mården anpassar sig efter 

klimatet de lever i och en mård i södra Sverige har en annorlunda livstil än en mård uppe i 

norra Sverige (Jensen 2004:229ff).

Mårdens kroppslängden är mellan 40 – 55cm, svanslängden 20 – 25cm, där hannen är störst 

med en vikt av 1,3 – 1,8kg och honan 0,7 – 1,2kg. Färgen på deras päls varierar mellan ljus- 

till mörkbrun beroende på årstid och ärftlighet. Födan består till stor del av smågnagare där 

ekorre står högt upp på listan. Vid sidan av gnagare tar de även fåglar, från den minsta av 

småfåglar till tjäder. Under sommaren kan de även ta grodor, insekter och snäckor som föda 

och den kan även ses äta as, som hjortdjur (Jensen 2004:229ff).

När det gäller människans relation till mården har människan alltid verkat jaga den, till största 

delen för dess päls skull. (Jensen 2004:229ff). 
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8:2.10 Grävling (Meles meles)
Grävlingen är det näst största djuret i familjen Mustelidae. Den kom till Skandinavien efter 

istiden, för ca 8000 år sedan, under äldre stenåldern. I dagens läge finns grävlingen i hela 

mellersta och södra Sverige, undantag Gotland och väldigt få till antalet på Öland. Födan 

består både av kött och vegetabilisk föda. (Skoog 1988:16f). Grävlingen har ett brett 

födoregister som innehåller bland annat insekter, kräldjur, fåglar och vissa mindre däggdjur 

som sorkar (Skoog 1988:18ff).. På odlad mark utgör havre en stor del av födan, den äter även 

stora mändger bär och frukter. Om grävlingen lever i ett ek - rikt område tar ekollonen upp en 

stor del av deras föda. Man har vid undersökningar av grävlingar i olika länder funnit att 

dieterna varit olika, man kan då anta att denna förändras efter tillgång och miljö (Skoog 

1988:22ff).

Grävlingen spenderar halva vintern med att vila i grytet, mellan november -mars (Skoog 

1988:35). En vuxen grävling mäter mellan huvud och bål mellan 67-90 cm, honan kortare än 

hanen, och svansens längd ligger mellan 11-20 cm. Dess vikt ligger mellan 9-17 kg för hanen 

och 6-14 kg för honan. Vikten varierar för individen under årets gång, grävlingen äter upp sig 

för vintervila under hösten, och förlorar sedan stor del av vikten under denna vila. När det 

gäller grävlingens olika sinnen är sysnen dåligt utvecklad medan luktsinnet och hörseln är de 

bäst utvecklade, vilket syns på deras nattaktiviteter. Grävlingen lever i gryt som de spenderar 

år med att gräva ut. (Skoog 1988:8ff).

8:2.11 Utter (Lutra lutra)
Den underart av utter som finns i Sverige påträffas i hela Europa utom på Island och även i 

norra Afrika och norra Asien med undantaget den nordligaste delen av Sibirien. I dagens läge 

omfattas uttern av BERN konventionen vars syfte är att klassificera arter som är strikt 

skyddade. Uttern är i huvudsak ett fiskätande rovdjur och deras levnadsmiljö är knuten till 

vatten. Utseendet av dess kropp har en stor del att göra med anpassningar till miljön de lever i. 

Dess kropp hålls varm och torr med ett ca 10-15mm tjocks lager av underull och detta 

skyddas av ca 25mm långa, glansiga täckhår. Deras kroppsform är nåstan spolformad och 

skiljer sig vid vissa detaljer från de andra mårddjuren. En vuxen utter kan mäta mellan 90-120 

cm och vikten varierar mellan 4-12 kg. Uttern vistas längst vattendrag med förekommande 

vandringar mellan vattendrag och över näs och uddar. Då uttrar har rätt korta ben brukar deras 

buk släpa i marken när de går på land. Vid snö eller våta underlag utnyttjar uttern sin glatta 

päls att glida på; de tar sats med några steg och kastar sig sedan på mage för att glida framåt, 
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detta upprepas gång på gång. Detta lämnar specifika spår på marken som är lätta att följa 

(Olsson M & Sandegren F 1993:3ff).

8:2.12 Ursidae
Denna familj består av 9 arter, där alla dessa arter är stora. Björnen lever som enstöring men 

man kan ibland se dem tillsammans över ett skrovmål. Dess kommunikationssystem består 

utav några få beteenden. Även om den tillhör carnivora är det bara en av Ursidae arterna som 

är helt köttätande; isbjörnen. De andra arterna livnär sig vid sidan av kött på rötter, bär, löv 

och mer. Honor och hanar har sina egna territorium och honan uppfostrar och tar själv hand 

om ungarna. Ursidae må vara en liten familj med enbart 9 arter men de har lyckats kolonisera 

klimatområden från de arktiska till de tropiska skogarna (Kruuk 2002:12).

8:2.13 Brunbjörn (Ursus arctos)
Brunbjörnen har alltid varit en viktig symbol för människan i Norden. Den symboliserar 

styrka, helande och återuppståndelse och har fortfarande en stor roll inom samernas kultur. 

Fascinationen för brunbjörnen härleder också från det faktum att det är det djuren i 

Skandinavien som liknar människor mest; den kan gå och stå på två ben, den kan gripa tag i 

föremål med framtassarna som människor använder sina händer och dess ögon är riktade 

framåt.I dagens Sverige har vi två olika brunbjörnstammar: den uppe i norra Sverige (från 

norra Jämtland och norrut) som är nära besläktade med björnarna från Östra Europa, Alaska 

inklusive Kodiakön, den södra stammen är besläktade med de från Frankrike och de från 

Kantabriska bergen i Spanien. Denna stam är även den enda som fortfarande är livskraftig och 

de representerar de äldsta kända brunbjörnslinjen, där ursprunget går tillbaka ca 1,2 miljoner 

år. Trots att detta är två olika stammar kan man inte se någon skillnad i utseendet, beteende 

eller ekologin. Brunbjörnen brukade finnas över hela Sverige men började försvinna från 

större delar av landet runt 1700 talet (Sandegren & Swenson 1999:12f).

Brunbjörnen är ett stort och kraftigt rovdjur, en fullvuxen björn kan uppnå en längd av 2,8 m 

och en mankhöjd av 1,5 m. Den tillhör hälgångare och har stora fötter med fem tår på vardera 

tass och varje tå har en klo som inte går att dra in. Dess tanduppsättning visar på ett rovdjur 

men kindtänderna visar att de även äter vegetabilier, och det har visat sig att deras basföda är 

just detta (Sandegren & Swenson 1999:12f). Det som utmärker brunbjörnen mest är att de går 

i ide varje höst och sover större delen av den tiden som de spenderar i idet. Anledningen till 

att de går i ide är för att de som allätare inte skulle överleva vintern på grund av födobrist. När 
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det kommer till sociala aspekter är brunbjörnar enstöringar (Sandegren. F & Swenson. J. 

1999:22ff).

8:3 Resultat

8:3.1 Elementsfördelning
Sjöholmen uppvisar en relativ bred variation av rovdjur. Däremot är uppdelningen mellan de 

olika rovdjuren ojämn och hund dominerar kraftigt. Den totala mängden fragment från 

rovdjur är 72 och procentmässigt är 72,2% från hund (tabell 22).

Tabell 22. Elementsfördelning av Carnivora, Sjöholmen 1961
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Cranium - - - 4 - - - - - - -

Mandibula - - - 5 - - 2 - - - -

Mandibula+Dentes - - - 2 - - - - 1 - -

Dentes - - - 8 - 1 - - - - 3

Atlas - - - 2 - - - - - - -

Axis - - - 2 1 - - - - - -

Vertebrae 
cervicale

- - - 4 1 - - - - - -

Vertebrae 
thoracicae

- - - 1 - - - - - - -

Vertebrae 
lumbales

- - - 2 - - - - - - -

Vertebrae caudal - - - - - - - - - - -

Vertebrae - - - 1 - - - - - - -

Costae - - - - - - - - - - -

Scapula - - - - - - - - - - -

Humerus - - - - - - - 1 - - -

Radius - - - 3 - - - - - - -

Ulna - - - 1 - - - 1 1 - -

Carpal - - - 1 - - - - - - -
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Metacarpal - - - 3 - - - - 1 1 -

Coxae - - - - - - - - - - -

Femur - - - 3 - - - - - - -

Patella - - - - - - - - - - -

Tibia - - - - 1 - - - - - -

Fibula - - - 1 - - - - - - -

Tarsal - - - - - - - - - - -

Calcaneus - - - 1 - - - - - - -

Astragalus - - - - - - - 1 - - -

Metatarsal - - - 2 - - - - - - -

Metapod 1 - - 1 - - - - - - -

Phalang - 2 1 5 - - - - - - -

Sesamoideum - - - - - - - - - - -

Totala mängd 1 2 1 52 3 1 2 3 3 1 3

Spridningen mellan de olika elementen är varierande (tabell 22). Detta visar på att det inte 

bara är skinnavfall utan finns andra faktorer bakom avfallet.

I Ringsjöholm är den totala mängden av ben från de olika rovdjuren är rätt jämt spridd mellan 

de olika arterna. Även elementsfördelningen är rätt spridd och mer än 50% av de olika 

elementen finns representerade (tabell 23).

Tabell 23.  Elementsfördelning Carnivora Ringsjöholm (Pedersen et al. 2005).
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Cranium - 1 - 2 - 1 1 - 1

Mandibula 1 - - - - - 3 3 -

Mandibula+Dentes - - - - - - 4 1 -

Dentes 17 4 - - 2 17 - - 4

Atlas - - 1 1 - - - - 1

Axis - - - 1 - - - - -
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Vertebrae cervicale - - - - - - - - -

Vertebrae thoracicae - - - - - - - - -

Vertebrae lumbales - - - 1 - - - - -

Vertebrae caudal - - - - - - - - -

Vertebrae - - - - - - - - -

Costae - - - - - - - - 1

Scapula - - - - - - - - 1

Humerus 1 - - 4 2 1 - 3 1

Radius 2 - - - - 1 - 3 -

Ulna - - - - 3 1 - 1 1

Carpal - - - 1 - - - - -

Metacarpal 1 - - 1 - - 2 - 5

Coxae - - - - - - - - 1

Femur - - - 1 - - 1 1 -

Patella - - - - - - - - -

Tibia - - - - - - - - -

Fibula - - - - - - - - -

Tarsal - - - - - - - - -

Calcaneus 1 - - - 2 - - 1 2

Astragalus - 1 - 1 1 - - - 3

Metatarsal 1 - - 3 - - - - 3

Metapod - 2 - 1 - 1 1 2 -

Phalang 2 2 8 4 - 2 2 3 2

Sesamoideum - - - - - - - - 1

Totala mängd 26 10 9 21 10 25 14 18 27

Carnivorer verkar inte ha varit speciellt vanliga i Ageröd V (tabell 24) om man ser till antal 

ben funna. Av de tre arter som man har funnit kan man diskutera fyndet av björn, en phalang 

som kan vara avfall från en fäll då phalanger är ett av de elementen som kan vara en 

indikation på pälsverk.

Tabell 24. Elementsfördelning Carnivora, Ageröd V (Larsson 1983).
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Cranium - 2 -

Mandibula - 5 -

Mandibula+Dentes - - -

Dentes - - -

Atlas - - -

Axis - - -

Vertebrae cervicale - - -

Vertebrae thoracicae - - -

Vertebrae lumbales - - -

Vertebrae caudal - - -

Vertebrae - 1 -

Costae - - -

Scapula - - -

Humerus - - -

Radius - - -

Ulna - - -

Carpal 1 - -

Metacarpal - - -

Coxae - - -

Femur - 1 -

Patella - - -

Tibia - - -

Fibula - - -

Tarsal - - -

Calcaneus - - -

Astragalus - - -

Metatarsal - - -

Metapod - - -

Phalang 1 - 1
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Sesamoideum - - -

Totala mängd 2 9 1

För att lättare kunna jämföra mängden ben från rovdjur från de tre olika boplatserna har en 

tabell gjorts över den totala mängden, se tabell 25. 

Tabell 25. Boplatserna Sjöholmen, Ageröd V (Larsson 1983) och Ringsjöholm (Pedersen et al. 2005); Carnivora, antal 

fragment.
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Sjöholmen 1 2 1 52 - 2 3 3 1 65

Ageröd V - - - - - 2 - 9 1 12

Ringsjöholm 26 10 9 21 10 25 14 18 27 160

Tabell 25 innehåller bara fragment som kunde bestämmas till art.

Antalsmässigt har Ringsjöholm (tabell 23) mer rovdjursben att uppvisa, men man måste ha i 

åtankte att en större mängd ben har analyserats i Ringsjöholm än vad man har gjort i Ageröd 

V och än vad som gjorts i Sjöholmen av oss. Man har i Sjöholmen (25%) funnit fler fragment 

av hund än man har gjort i Ringsjöholm (14,6%), (tabell 25). I Ageröd V har enbart ett fåtal 

fragment efter rovdjur blivit funna ( tabell 24) och skillnaden är stor mellan Ageröd V och 

Sjöholmen och Ringsjöholm. 

8:3.2 Tafonomi
Av alla de rovdjursarter som finns representerade från Sjöholmen uppvisar benen från varg 

och hunddjur mest tafonomiska förändringar. Det totala antalet ben från varg och hunddjur 

som uppvisar tafonomiska processer är 44. Dessa återfinns på flera olika element.
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Tabell 26. Tafonomiska processer hos Canis lupus, Canis familiaris och Canis sp Sjöholmen. Indelat efter elementen.
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Cranium - 1 - - 4 4

Mandibula - - 2 - 2 2

Mandibula+Dentes - 1 - - 2 2

Atlas - - 1 - 2 2

Axis - - 1 - 3 3

Vertebrae cervicales - - 2 - 5 5

Vertebrae thoracicae - - - - 1 1

Vertebrae lumbales - - 1 - 2 2

Radius - - 1 - 3 3

Ulna - - - - 1 1

Carpale accesorium - - - - 1 1

Metacarpal - - - - 3 3

Femur - - 1 - 3 3

Tibia - - - - 1 1

Fibula - - - - 1 1

Calcaneus 1 - - - 1 1

Metatarsal - - 1 - 2 2

Metapod 1 - - - 1 1

Phalanges - - 1 1 6 6

Av dessa uppvisar 25% 

slaktspår/skärmärken. Märkena dyker upp 

på flera olika element. Weathering är 

representerade på alla element, förutom 

tänder som inte påverkas av detta. 

Trampling har enbarts upphittas på två ben 
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och samma sak gäller med brända ben, enbart två ben har upphittats som visar på detta (Tabell 

26). 

Då den totala mängden ben från vildkatt, rödräv, mård, grävling, uttern och brunbjörn är 

väldigt låg har inga procentuträkningar gjorts för de ben som uppvisar slaktspår/skärmärken. 

Detta för att det skulle uppvisa ett för högt tal och därmed skulle bilden bli felaktig. Däremot 

kan man använda tabellerna för på ett enkelt sätt se att de flesta av de ben som man har funnit 

av dessa arter uppvisar påverkan av någon tafonomisk process.

Tabell 27. Tafonomiska processer hos Carnivora, Sjöholmen, indelat efter elementen. Bränt, trampling, slaktspår/skärmärken, 

gnagmärken och weathering är representerade i denna tabell.
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Felis silvestris Metapod - - - - 1 1

Vulpes vulpes Phalanges - - - 1 2 2

Martes 

martes

Mandibula - - 1 2 2 2

Meles meles Humerus - - - - 1 1

Meles meles Ulna - - - - 1 1

Meles meles Astragalus - - - - 1 1

Lutra lutra Mandibula+dentes - - 1 - 1 1

Lutra lutra Ulna - - 1 - 1 1

Lutra lutra Metacarpal - - - - 1 1

Ursus arctos Metacarpal - - - 1 1 1

I Sjöholmen har man funnit tre fragment av utter och av dessa tre uppvisar två 

slaktspår/skärmärken (tabell 27). Man har även funnit två fragment av mård och ett av dessa 

uppvisar slaktspår/skärmärken. 
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8:3.3 Mått
En fragmenterad hund mandibula, där tandraden P1 – M1 är intakt och därmed mätbar. Mått av 

M1 har använts för att se om den har kommit från en varg eller en tamhund, där M1 är markant 

större hos en varg än hos en tamhund. 

Tabell 28. Mått på tänder i millimeter; Canis familiaris, Sjöholmen. Enligt Aaris – Sørensen studie, 1977, av mått på vargtänder 

så är minimum måttet för subfossil varg M1 27 millimeter och maxmåttet är 30,6 millimeter. Jämförelsemått av P1 – P4, P2 – P4 

finns ej att tillgå i hans studie. (Aaris – Sørensen 1977:143).
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577 M1 23,2 9,7

324 M1 21,9 8,5

324 P1 – P4 38,1 -

324 P2 – P4 33,4 -

Ett fynd av två phalang I och två metacarpals tillhörandes samma hund gjordes i materialet 

från Sjöholmen (fig. 29). Mått av båda phalang I var möjliga och redovisas här nedan.

Tabell 29. Mått på Phalang I i millimeter, Canis familiaris. De 

två phalanger vars mått här redovisas kommer från samma 

individ, Sjöholmen. Bp = Greatest breadth of the proximal end, 

GL = Greatest length, SD = Smallest breadth of the diaphysis, 

Bd = Greatest breadth of the distal end (von den Driesch 1976)
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693 8,6 24,1 6 7,6

694 9,1 20,7 6 -

Mått för Bd är inte möjligt att ta då phalangen är 

skadad vid området där detta mått ska tas. Dessa phalanger kommer från samma individ och 

kan då inte användas för jämförelse av storlek mellan individer, men kan användas i 
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individ. Foto taget av Anna Karlsson 2007.



förhållande till varandra och att jämföras med andra individer från andra utgrävningar (tabell 

29).

I materialet från Sjöholmen fann man en mandibula från utter (tabell 30). Då denna var rätt 

välbevarad kundes mått av tänder tas. Denna kunde även utifrån tandframbrott ges en 

ungefärlig minimum ålder.

Tabell 30. Mått av dentes från en mandibula; Lutra lutra, Sjöholmen.

N
yt

t n
r

M
1 –

 M
2

P 2
 –

 P
4

P 3
 –

 P
4

P 2
 –

 M
2

M
1 B

re
dd

378 19,8 18,8 14,1 37,3 6,9

Dessa mått är tagna på en mandibula, sinister, av utter där de flesta tänderna var intakta och 

därmed kunde flera olika mått tas. Med hjälp av tandframbrottet kunde även en 

åldersbedömning göras och åldern är minst 2-3år gammal (Zeiler 1988). Se tabell 30.

8:3.4 Slaktindikationer i materialet
Redan i början av analysen av mitt material har fokusen legat på skärmärken, slaktspår, 

huggmärken och gnagmärken. Detta för att försöka se om rovdjuren har varit en del av födan 

under stenåldern vid Sjöholmen.

Vid analysens slut visade det sig att just dessa tafonomiska processer var rätt vanliga på det 

materialet som undersöktes 

och ger därmed en grund till 

vidare diskussion runt 

huvudämnet i denna del.

När der gäller benen från 

hund uppvisar flera av dessa 

ben tecken på att de möjligen 

har slaktats; 

skärmärken/slaktspår, 

huggmärken. Allt som allt 

har 52 fragment av hund 

hittats i detta material, ett 
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Fig. 30. Axis och vertebrae cervicales från Canis familiaris, kluvna. Foto taget av  Anna 
Karlsson 2007.



MNI värde av fyra individer (se tabell 1). Av 52 fragment visar 9 skärmärken/slaktspår eller 

huggmärken. Procentmässigt sett är det 17,3% av den totala mängden av ben från hund. Detta 

resultat kan leda till flera hypoteser som kommer att tas upp i diskussionen. Ett intressant fynd 

är en axis och vertebrae cervicalis (fig. 30) som kommer från samma individ och som har 

klara huggmärken som tyder på att denna hund har blivit nackad/halshuggen. 

En atlas (fig. 4, 28) sticker ut markant med då den har flertalet skärmärken/slaktspår. Flera av 

de andra vertrebrae som finns från detta material har klara huggmärken eller 

slaktspår/skärmärken, detta fenomen kommer även det att diskuteras i diskussionen (se 

nedan). En radius, hund, som har blivit avhuggen har hittats, en ulna , hund, som även den 

har blivit avhuggen har hittats, denna misstänks höra samman med ulnan. En vetrebare 

lumbales som misstänks blivit avhuggen (kan vara den som hör till axis). Från detta material 

har man funnit ett ben från brunbjörn. Elementet är en metacarpal 5. Av benet finns den 

proximala delen kvar och den distala delen är bortskavd eller söndertuggad då den uppvisar 

klara gnagmärken. Av döma av storleken på gnagmärkena rör det sig inte om en liten gnagare 

utan mer en hund storleksmässigt (fig. 31). Den 

mandibula av mård som man har funnit i detta 

material uppvisar skärmärken, efter hjälp av Ola 

Magnell visade det sig att de inte är de typiska 

skärmärkena som uppkommer vid flåning av mård. 

Detta skärmärke sitter på insidan av mandibula.

Ben från utter har man funnit tre av i detta material 

och av dessa tre uppvisar två av dem 

slaktspår/skärmärken. 

8:4 Diskussion
Resultatet indikerar att rovdjuren tillhörde födan under stenåldern var rätt stor. Man har hittat 

liknande tecken på andra platser (Strid 2000) och (Pedersen et al.). Det har även diskuterats 

om rovdjur har setts som nödmat under till exempel vinterhalvåret. (Strid 2000:51). Man har 

även diskuterat om vargungar som har hållit sig nära människor under slutet av istiden och att 

de då kan ha blivit dödade och ätna (Clutton – Brock 1989:37).  Flera av de 

skärmärken/slaktspår och huggmärken som jag har funnit på dessa ben är en tydlig markör för 

detta. Om man ser till de vertebrae som uppvisar tydliga tecken på att individen har blivit 

nackad kan man börja fundera. Om det inte hade något att göra med att förenkla en 
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Fig. 31.  Metacarpal Brunbjörn (Ursus arctos), distala delen. Foto Anna 
Karlsson 2007.



slaktprocess. Atlas kotan som uppvisar flertalet slaktspår/skärmärken visar även den på att just 

denna individ kanske har blivit slaktad för köttets skull. Om man flår ett djur skulle inte den 

mängden av skärmärken uppstå på just atlas kotan. Om man ser till de kotor som man har 

funnit i detta material som uppvisar nästan hälften av axis, atlas och vertebrae cervicales,  

som alla tillhör nackpartiet, märken av slaktspår/skärmärken eller huggmärken. Vid sidan av 

dessa vertebrae har man funnit totalt tre till (Vertebrae thoracicae, Vertebrae lumbales) och 

av dessa uppvisar en av dem slaktspår/skärmärken. Även den radius och ulna bland fynden 

som visar klara tecken på att ha blivit isärhuggna verkar ge klara indikationer på att denna 

hund har ätits. 

Spridningen mellan de olika elementen funna från rovdjur i Sjöholmen tyder på mer än 

skinnavfall. När man har skinn/pälsar brukar ben som phalanger vara kvar i dem och om man 

enbart finner dessa ben kan man börja diskutera om det rör sig om pälsverk eller om det rör 

sig om mer än så. (Larsson 1983:111). De kan även visa på att djuren har blivit flådda på 

annan plats och sedan fraktad i mindre bitar till platsen. Om man finner större variation av 

elementen har man en stark indikation på att detta djur har blivit flått och styckat på denna 

plats. 

Man har funnit några fragment från utter och mård i Ageröd V och det finns tecken som tyder 

på att de flesta av dessa fragments kommer från pälsdjur och inte födodjur (Lepiksaar 

1983:165). Denna skillnad mellan de två olika platserna blir rätt så intressant. Man har i 

Ageröd V enbart funnit ben från två rovdjur; utter och mård, medan man i Sjöholmen har 

funnit ben från åtta olika arter med tyngdpunkt på hund. 

Då man har klara indikationer av att mård och utter var pälsdjur i Ageröd V (Lepiksaar 1983) 

så kan man börja misstänka att de ben som man har funnit från dessa djur i Sjöholmen även 

de är tecken på att de har använts för pälsens skull och inte som föda. Av de fåtal fragment 

som man har funnit från dessa djur så uppvisar mer än merparten skärmärken/slaktspår.

De enda björnbenet som man fann var en del av en metacarpal 5. Detta tyder på att björnen 

kan ha jagats i närheten av Sjöholmen. Metabenet från brunbjörn som finns i detta material 

uppvisar inga slaktspår men däremot kraftiga gnagmärken. Detta kan vara en klar indikation 

på att, om inte hela i sådana fall, delar av brunbjörnen har slaktats i närheten av boplatsen på 

Sjöholmen. Gnagmärken är av storleken större och verkar inte ha orsakats av en gnagare utan 

mer troligt av en hund.
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Man har hittat fynd från en boplats i Rumänien som är daterad till 5400-4600 f.kr. Denna 

boplats verkade ha samma mönster som en mesolitisk kultur, det enda domesticerade djuret 

man fann var hund och av dessa hittade man 1914 fragment.  Av alla dessa fragment var 

merparten från mindre hundar vilka de flesta verkade ha blivit ätna då benen uppvisar 

huggmärken (Clutton – Brock 1989:43).Slaktspår dyker upp på flera olika slags element och 

det kan därmed inte röra sig om skinning. Denna siffra är rätt hög och kan tyda på att hund 

har varit en del av födan under stenåldern. 

I dagens moderna västvärld ingår inte rovdjur på människors meny. Detta har inte alltid varit 

fallen, det var inte alltför längesedan som en del rovdjur sågs som delikatesser och bland 

annat gick katter under smeknamnet tak-hare i Holland under Andra världskriget och såldes 

flådda som mat. Recept på hur man tillagar björn fanns fortfarande kvar i kockböcker runt 

1960. I östra Asien ses björn fortfarande som en delikatess och enlig mutliga källor så är björn 

fortfarande en delikatess i Finland (muntligt Pirkko Ukkonen 20071219) och även på en del 

finare restauranger i Sverige (muntligt Michael Karlsson 20071224). Fram tills 1960 talet fick 

romerska katoliker enbart äta fisk under fasta, ett påbud från Vatikanen. Under denna tid såg 

man bävrar och uttrar som heders fiskar (på grund av sitt habitat) och därmed var det tillåtet 

att äta dessa under fastan. Största tabun som västvärlden verkar ha när det kommer till att äta 

rovdjur är hundar. I sydost Asien ses hundkött som en delikatess och finns ofta med på 

menyer. Även de nordamerikanska indianstammarna åt hund. (Kruuk 2002:117ff).

8:4.1 Jämförelse Sjöholmen, Ringsjöholm och Ageröd V, artsammansätt-
ning Carnivora
Sjöholmens artsammansättning när det gäller Carnivora är rätt rik, där tyngdpunkten ligger på 

canidae och inom canidae på hund, med 52 fragment. Vid Ringsjöholm har man funnit en 

liknande artrepresentation, men med en skillnad då man fann iller. I Ringsjöholms material 

dominerar brunbjörn som tätt följs av mård, hund och vildkatt. Alla dessa är representerade 

med mellan 20-27 fragment. Artsammansättningen från Ageröd V ser helt annorlunda ut, då 

man bara har funnit tre carnivora arter; mård, utter och brunbjörn där tyngdpunkten ligger på 

utter med 9 fragment (tabell 25). När det gäller mård och brunbjörn från Ageröd V har man 

bara funnit ett ben från vardera och dessa är en phalang. Det man då kan fråga sig är om dessa 

har haft något med pälsverk att göra, då phalanger brukar kunna vara kvar i pälsverk. När det 

gäller elementsfördelningen vid Sjöholmen är spridningen större mellan de olika elementen 

och man kan praktiskt taget utesluta enbart pälsverk (tabell 26 och 27) (Larsson 1983, 

Pedersen et al. 2005).
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 Med allt detta sagt menar jag inte att alla märken är tecken på slakt, en del kan även, och gör 

det antagligen, tyda på skinnings märken. Det finns tecken på att man har använt sig av 

utterpälsar i Ageröd V och man vet även att mård har varit ett viktigt pälsbytes djur 

(Lepiksaar 1983:165). Att se skillnaden mellan dessa är inte det lättaste och på vissa ben är 

det omöjligt. Det man kan gå efter är vilket ben och var detta märke sitter. Från vad jag vet 

om dagens skinningstekniker brukar man inte nacka djuret i frågan innan det skinnas, utan 

snarare tvärtom, detta brukar sitta kvar för att följa med. Däremot, när man ska flå ett djur i 

matsyfte är det en vanlig företeelse (muntligt Ingemar Karlsson 2007). Vid jakt nackas 

bytesdjuren ute i skogen innan de tas med hem, detta för att minska på vikten och för att 

huvudet inte innehåller någon föda. Med detta vill jag hänvisa till den atlas och vertebrae 

cervicales (fig. 30) kotor tillhörande samma individ artbestämd till hund från mitt material, 

som uppvisa tydliga tecken på att hunden har blivit nackad. Man har i Ringsjöholm funnit en 

axis från brunbjörn som uppvisar tecken på att man har avlägsnat huvudet från kroppen. Detta 

tolkas som spår av slakt då en sådan fragmentering hos ett storvilt visar på grovslakt 

(Pedersen et al. 2005:36). Detta borde kunna appliceras även på den axis och vertebrae 

cervicales som nämns ovan.  Jämförelse mellan tid och rum inte alltid är säkra, forntidens 

människor levde inte i samma slags miljö som dagens människor gör, detta till trots ska man 

inte förkasta möjligheten att slakttekniken kan ha varit liknande den som jägare brukar idag. 

Den mest intressanta informationen som har uppdagats av jämförandet av dessa tre platser är 

skillnaden av mängden hundben som man har funnit. En annan intressant information som har 

framkommit av detta är de många av dessa ben som uppvisar slaktspår/skärmärken. I 

Sjöholmen representerar fragment från hund 25% av ben från rovdjur, i Ringsjöholm 14.6% 

medan man inte har funnit några ben från hund i Ageröd V. Av fynden från Sjöholmen så 

uppvisar 25% skärmärken/slaktspår. Detta kan bero på flera olika orsaker som olika slags 

ekonomier på dessa platser, att man har använt dom till olika mänskliga aktiviteter, att de 

användes som säsongsboende. För att svara på detta krävs djupare studier, vilket jag hoppas 

att man kommer att utföra i framtiden då jag finner denna information väldigt intressant och 

skulle vilja få reda på vad skillnaden betyder.

Denna uppsats syfte var att diskutera om hunden har varit en del av födan under stenåldern i 

Sjöholmen men man får inte glömma att detta inte var hundens enda roll. Jag tror att hunden 

var ett djur som hade flera syften. Att den hölls som husdjur/jaktdjur och sedan när den hade 

tjänat sitt syfte, blev skadad fanns en chans att den blev en del av födan (Peterson 2006).
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Man får inte heller glömma relationerna mellan rovdjur och människan. Människan har alltid 

haft en stark sammankoppling med rovdjuren. De förekommer i våra folksagor, sägner och 

myter, både som goda och onda varelser (se Rödluvan och vargen). De förekommer i våra 

olika religioner. Redan i forntidens Egypten dyrkade man gudar och gudinnor vars skepnad 

var de av rovdjur, några exempel är krigsgudinnan Sechkmet, sedd med mänskligt kropp med 

ett lejonhuvud, gudinnan Bastet, Sechkmets motsvarighet, sedd som en katt, Anubis, de dödas 

ledsagare, sedd med mänsklig kropp och med ett sjakalhuvud. I den romerska 

skapelseberättelsen har en varghona en framträdande roll. Tvillingarna Romulus och Remus, 

söner av guden Mars och skapare av Rom, blev lämnade ute i det vilda av en farbror och 

räddades av en varghona som sedan diade dem. I den fornnordiska Asatron förekommer 

fenrisulven, här som en mer negativ kraft. (Kruuk 2002:190f).  Avbildningar av rovdjur 

används för att visa styrka, vishet, dominans, majestät (se lejon), dessa är förmågor som vi 

människor har tillskrivit dem. Vi har alltid haft någon slags känslomässig relation till dem, 

vilket syns från religioner, sagor, bilder med mera.

8:5 Slutsatser
- Ben från hund är dominerande i materialet från Sjöholmen när det gäller rovdjur. Den 

totala mängden fragment från rovdjur var 72 och av dessa är 72.2% hund.

- En stor mängd av fragmenten från rovdjuren uppvisade tafonomiska processer. Av 

hund uppvisar 25 % av fragmenten tecken på slaktspår/skärmärken. Detta bör vara ett 

starkt belägg för att hund har varit en del av födan under stenåldern i Sjöholmen. Av 

fragmenten från de andra rovdjuren uppvisar de från utter och mård 

slakspår/skärmärken. Detta ska inte enbart tolkas som att dessa djur har varit en del av 

födan, utan man bör även ha i åtanke att de kan ha varit skinndjur. Tidigare i texten så 

nämns rollen som utter och mård hade som pälsdjur och dessa märken kan vara ett 

resultat av skinning.

- Det är en klar skillnad i artrepresentationen från Sjöholmen, Ageröd V och 

Ringsjöholm. Artsammansättningen av rovdjur i Ringsjöholm är mer jämt fördelad än 

den i Sjöholmen där tyngdpunkten ligger på hund. I Ageröd V har man endast funnit 

benfragment från tre rovdjursarter medan man i Sjöholmen har funnit fragment från 

åtta arter och i Ringsjöholm nio arter. Detta verkar visa att man inte har haft samma 

slag ekonomi vid Ageröd V som man har haft vid Sjöholmen och Ringsjöholm när det 

kommer till rovdjur. Detta kan ha flera olika förklaringar, som t.ex. olika slags 
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ekonomier på dessa platser, att de olika platserna användes till olika saker, att de 

användes som säsongsboende. 

- Om man ser till de ben som uppvisar slaktspår/skärmärken dras slutsatsen att man har 

ätit rovdjur under stenåldern. Detta visar på vilka alldjur de var; man använde dem till 

pälsverk, som husdjur/jaktdjur (se hund) och även som föda. Då tyngdpunkten med 

denna uppsats ses ligga vid frågan om man har haft rovdjur som föda under stenålder 

så får man inte glömma en annan stor faktor till varför rovdjuren jagades, vilket var 

för deras pälsar. Det kan vara så att man i första hand jagade dem för pälsarnas skull 

och att de blev föda som en sekundär produkt istället. Detta kan vi inte svara på men 

vi bör ha det i åtanke att pälsen kan ha varit den primära produkten och köttet den 

sekundära eller tvärtom.

9 Diskussion P.B, J.J, A.K
I denna analys av Sjöholmen har vi försökt klargöra lite bättre hur mat ekonomin såg ut, med 

inriktning på fisk, fågel, smådjur och rovdjur. Detta då det fanns en del intressanta ben av just 

dessa och att vi ville lyfta fram de djurarter som inte ofta behandlas. Självklart har vi har även 

gemensamt gått igenom de partåiga djuren och jämfört dessa med varandra mellan de tre olika 

boplatserna. Under denna analys har det kommit fram olika hypoteser som här kommer att 

läggas fram.

Om man ser till MNI och NISP har kronhjort och rådjur de största rollerna i ekonomin. Ett 

intressant fakta är att de fragment som vi har funnit flest av från rådjur är caput femoris där de 
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flesta även är från vänster sida (sinister). Detta kan då betyda att man åt rumpsteken. Denna 

del av djuret är väldigt köttrikt. Man kan då ha slaktat djuret på en annan plats och endast tagit 

med sig bakbenet till boplatsen.  Vid styckning av djuret vrids ledkulan på femur loss från 

pelvis och bli därmed intakt. Detta kan förklara de hela ledkulor som har blivit analyserade 

(Muntlig uppgift Ingemar Karlsson 071211).

Under mesolitikum var jakttrycket högt (Magnell 2006). Detta kan förklara det stora antal 

arter som vi har analyserat.

När vi jämför de olika platsernas ekonomi när det gäller de partåiga djuren ser vi en markant 

skillnad mellan de olika boplatserna. I Sjöholmen och Ageröd V (Larsson 1983) har kronhjort 

varit dominerande medan i Ringsjöholm (Pedersen et al. 2005) dominerar vildsvin och 

kronhjort. Mängden kronhjort jämfört med vildsvin i Ringsjöholm visar att de båda hade 

ungefär lika stor betydelse, medan vid Sjöholmen utgör kronhjort ungefär en dubbelt stor del 

som vildsvin. Rådjur och älg verkar vara representerade i ungefär samma mängd vid alla tre 

platser. Tamko förekommer i liten mängd i Sjöholmen men inte vid de andra platserna. 

Dateringar visar att Sjöholmen är yngre än de andra boplatserna, vilket kan förklara fynden av 

tamko från Sjöholmen. Uroxe förekommer i liten mängd vid Ringsjöholm och Sjöholmen 

men på grund av den lilla mängden kan vi inte anta att de har haft en viktig roll vid ekonomin 

(tabell 5). (Larsson 1983, Pedersen et al. 2005).

När det gäller jämföra de olika fiskarterna mellan boplatserna är fler arter representerade i 

materialet från Ageröd V och Ringsjöholm. När det gäller materialet från Sjöholmen har 

enbart arterna gädda, sutare och abborre hittats. Gädda är representerad i benmängden med ca 

90 %.  Detta kan bero på att gädda var mycket större, att bevaringsmöjligheterna var bättre. 

Eller helt enkelt att då de var större gav de mer mat till en mindre energikostnad jämfört med 

till exempel sutare. En tredje orsak kan ha med utgrävningen att göra, då benen från gädda är 

större än från de andra arterna som man funnit. Detta kan göra att de lättare att finna när man 

gräver, medan till exempel ben från ål måste man oftast sålla för att hitta (Larsson 1983:114). 

Det som är fascinerande är skillnaden mellan arter som förekommer på de tre olika platserna, 

speciellt då de ligger nära varandra och de har alla fiskat i Ringsjön, ändå uppvisar 

Ringsjöholm och Ageröd V ett större material av fiskarter än Sjöholmen. Vid Ageröd V har 

man funnit mycket mer ål än vid de andra boplatserna. Ringsjöholm har ett stort material av 

gädda och obestämbara fiskar. Det kan bero på olika miljöer i själva sjön, olika fiskarter trivs 
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i olika miljöer, eller att man helt enkelt har specialiserat sig på olika arter på de olika platserna 

(Jensen 2004:184).

Ett annat djur som har varit framträdande i materialet är bäver. Sjöholmen uppvisar stora 

mängder av ben från bäver. Även Ringsjöholm uppvisar en större mängd bäverben. Från 

Ageröd V har däremot inga bäverben hittats. Vi vet att den mindre mängden bäver ben från 

Sjöholmen troligen inte beror på mark- eller grävförhållanden då man har hittat ben mindre än 

de från bland annat fågel och fisk. Det kan bero på att vi har analyserat ett mindre material än 

det från Ringsjöholm eller att bäver inte var lika populärt vid Sjöholmen. (Larsson 1983, 

Pedersen et al. 2005).

Man har även funnit en liten del fågelben vid Sjöholmen, dessa har analyserats i den mån det 

har varit möjligt. Av de fågelben som man har funnit är klorna av havsörn mest spektakulära. 

De benen från fågel som man har funnit vid Ringsjöholm har bara analyserats till familj och 

inte till specifik art, medan man vid Ageröd V har försökt att bestämma till specifik art. 

(Larsson 1983, Pedersen et al. 2005).

När det gäller rovdjur har man funnit ett brett register av arter i både Sjöholmen och 

Ringsjöholm, medan i Ageröd V enbart ett fåtal arter är representerade. I Sjöholmen är hund 

den dominerande arten med 52 fragment, jämfört med Ringsjöholms 21 fragment.  De arter 

som är dominerande i Ringsjöholm är brunbjörn med 27 fragment jämfört med Sjöholmen 

som har 1 fragment. Det verkar även vara skillnader i spridningen mellan de olika 

carnivorerna. Vid Ringsjöholm verkar spridningen av antalet fragment mellan de olika djuren 

vara jämnare än de från Sjöholmen där hund är tydligt dominerande. (Larsson 1983, Pedersen 

et.al 2005).

Förekomsten av hund kan tolkas som man använde dem som jakthundar eller vakthundar. 

Halskotor från Sjöholmen visar spår av halshuggning och andra ben visar tecken på att ha 

huggits itu, detta kan ses som en klar indikation på att hundar ingick i födan. (Clutton – Brock 

1987).

Materialet som har blivit undersökt uppvisar flera olika slags tafonomiska processer, dessa 

förekommer i flera olika grader. Dessa kan ibland påverka materialet kraftigt att det blir svårt 

för oss att fastställa en del effekter under analysen. Samtidigt ger tafonomi oss annan 

information som är viktigt för analysen (Reitz & Wing 1999, Magnell 2001). Den största 

processen är påverkan av weathering, även slakt- och gnagspår är vanligt förekommande. När 
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man ser till weatheringgraderna är grad 1-3 mest förekommande och detta kan visa att 

pålagringen antagligen gick relativt fort (Noe – Nygaard 1995). Detta kan visa på en 

pyramideffekt, det vill säga det som sker när man skapar en dumphög som man återbrukar. 

Denna hög byggs på allt eftersom och får formen av en pyramid, där pålagringsgraden då blir 

olika, men även att inget ligger i det öppna alltför länge. På grund av formen av detta bör då 

större mängd ben påvisa mindre grad av weathering medan en mindre mängd ben då ska 

uppvisa en högre grad av weathering. Om man ser till uppdelningen av graderna på våra ben 

ser man att grad 4 är den som är minst representerad medan grad 1-3 är mer representerade. 

När det gäller slaktspår och skärmärken har vi använt detta som en klar indikation på att 

djuren tillhört födan hos befolkningen (Noe – Nygaard 1995, Lyman 2001).

När det gäller Sjöholmens säsongsindikationer finns både kraniefasta och fällhorn i materialet 

från kronhjort. Från rådjur har enstaka horn hittats som inte kan bestämmas till fällhorn eller 

skallfasta.

Gällande kronhjorten har vi både skallfasta och fällhorn, man har jagat kronhjort under 

augusti till januari. Fällhornen visar att människor kan ha plockat med sig horn hem till 

boplatsen och djuren behöver inte vara jagade på platsen. Då perioden för kronhjorten och 

rådjurets fullständiga hornuppsättning överlappar varandra är det svårt att avgränsa 

jaktperioden och därmed säsongsboende på Sjöholmen. Man kan se att kronhjortarna har 

färdig hornuppsättning i mitten på februari sen tappar de hornen i slutet på februari till mitten 

på mars. Rådjuren har däremot fullständig hornuppsättning i början på maj till mitten på 

oktober. Sen tappar de hornen i slutet på oktober till början på november. Eftersom vi inte vet 

om rådjurshornet är skallfast eller fällhorn kan man inte begränsa vilken tid den jagades. 

(Schmid 1992:52).  (Schmid, hornutvecklingstabell hos Cervus elphus, Capreolus capreolus 

och Rangifer tarandus)

Om man ser till placeringen av boplatserna ligger de nära varandra i rum och delvis i tid. Om 

man även ser till vilka arter som är representerade vid de olika platserna finns där en skillnad. 

Dessa kan tyda på att platserna har använt under olika säsonger och aktiviteter. Till exempel 

fisket visar på att man fiskade under våren och första sommarmånaderna då fiskarna hade sin 

lekperiod, då var de mer lättillgängliga (Larsson 1983:113, Svensson 2006:16).
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Slutsats
¤ På Sjöholmen dominerades ekonomin av vilt till exempel kronhjort och vildsvin, enbart 

några få indikationer finns från tamt till exempel tamko och hund.

 ¤ De tafonomiska processer som har påverakt benmaterialet är weatering, slaktmärken, 

skärmärken, huggmärken och gnagmärken. Trampling förekommer knappt alls. 

 ¤ Våra dateringar stämmer överrens med de fynd som har hittats från 1961 när man tittar på 

de djur som levde under mesolitikum – neolitikum. Faunahistoria berättar för oss vilka djur 

som kan väntas dyka upp under denna period som materialet kommer ifrån, om deras relation 

till människan, deras egen föda och mer.

 ¤ Alla tre platser som vi har jobbat med har haft kronhjorten som dominerat materialet. På 

Ringsjöholm har  vildsvinet  haft  ungefär  lika  stor  betydelse  som kronhjorten.  Tamko har 

endast dykt upp på Sjöholmen. 

¤Utifrån från vårt material kan vi inte avgöra om det har varit en säsongsboplats.
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Appendix 1, Mått
Tabell 31. Mått av Artiodactyla , Astragalus Sjöholmen 1961

Nytt nr Art GLl GLm Dm Di Bd

351 Cervus elaphus 57,3 54,2 - - 34,2

22 Cervus elaphus 55,8 51,4 - - -

155 Capreolus 
capreolus

27,7 17,3 - - -

Tabell 32. Mått av Artiodactyla, Calcaneus Sjöholmen 1961

Nytt nr Art GB GL

441 Sus scrofa 26 98,5

Tabell 33. Mått av Artiodactyla, Centrotarsale Sjöholmen 1961

Nytt nr Art GB GL

522 Cervus 
elaphus

45 -

Mått från tabeller ovan efter Von den Driesch

Tabell 34. Mått av Bos primigenius, Centroradiale Sjöholmen 1961

Nytt nr Art GB GL

1 Bos 
primigenius

60,6 -

Mått från tabell ovan från Duist i Abdehalder 1930
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Appendix 2 

Artfördelningen inom de olika koordinaterna på Sjöholmen
Här redovisas endast de koordinater vars material vi har analyserat.

Komplettering till diagram och tabeller <för in tabellnr> 

40/16 K.S. 10m.

5 Alces alces, 10 Cervus elaphus, 42 obestämda.

40/17 Skyfflad

1 Alces alces, 2 Bos taurus, 2 Bovidae/Cervidae, 1 Capreolus capreolus, 1 Catsor fiber, 1 

Cervidae, 3 Cevus elaphus, 2 Sus scrofa, 260 obestämda.

40/19 L.N. Skickt.

1 Aves, 2 Bos Taurus, 11 Canis familiaris, 1 Canis sp., 3 Capreolus capreolus, 3 Castor fiber,  

2 Cervidae, 2 Cervus elaphus, 12 Esox lucius, 1 Pisces, 10 Sus scrofa, 143 obestämda.

40/20 Övre skrapad, nedre skyfflad.

3 Alces alces/ Bos taurus, 1 Alces alces, 1 Aves, 1 Bos primigenius, 1 Bos taurus, 2 

Bovidae/Cervidae, 3 Canis familiaris, 2 capreolus capreolus, 2 Castor fiber, 1 Cervidae, 28 

Cervus elaphus, 5 Esox lucius, 3 Sus scrofa, 255 obestämda.

40/21 O.O. och J.L. Skrapad

2 Alces alces/Bos taurus, 2 Alces alces, 2 Aves, 5 Bos taurus, 3 Canis familiaris, 1 Capreolus 

capreolus, 1 Cator fiber, 1 Cervidae, 17 Cervus elaphus, 2 Esox lucius, 1 Martes martes, 9 

Sus scrofa, 1 Ursus arctos, 81 obestämda.

40/22 Skyfflad

1 Aves, 1 Capreolus capreolus, 1 Cervidae, 5 Cervus elaphus, 2 Esox lucius, 1 Sus scrofa, 101 

obestämda.

40/23 J.L. Skrapad
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2 Alces alces/ Bos taurus, 5 Alces alces, 1 Bos primigenius, 2 Bos taurus, 2 

Bovidae/Cervidae, 17 Canis familiaris, 8 Capreolus capreolus, 1 Catsor fiber, 14 Cervidae, 

17 Cervus elaphus, 2 Esox lucius, 1 Lutra lutra, 1 Rattus norvegicus, 20 Sus scrofa, 274 

obestämda.

40/24 S.D. 10m.

1 Bos primigenius, 1 Bos taurus, 1 Bovidae/Cervidae, 1 Capreolus capreolus, 6 Cervidae, 13 

Cervus elaphus, 3 Esox lucius, 7 Sus scrofa, 59 obestämda.

40/25 T.W. Skrapad. 10m.

2 Alces alces, 2 Aves, 3 Bos taurus, 9 Bovidae/Cervidae, 1 Canis familiaris, 1 Canis lupus, 2 

Canis sp., 10 Capreolus capreolus, 3 Castor fiber, 5 Cervidae, 52 Cervus elaphus, 39 Esox 

lucius, 2 Haliaeetus albicilla, 1 Lutra lutra, 5 Pisces, 8 Sus scrofa, 2 Tinca tinca, 1 Vulpes 

vulpes, 255 obestämda.

40/26 Skyffad 

2 Alces alces/ Cervus elaphus, 3 Aves, 1 Bos sp. 1 Bos taurus, 4 Canis familiaris, 13 

Capreolus capreolus, 2 Carnivora, 2 Castor fiber, 4 Cervidae, 29 Cervus elaphus, 24 Esox 

lucius, 1 Meles meles, 1 Mergus serrator/ Mergus albellus, 1 Microtus sp, 2 Pisces, 10 Sus 

scrofa, 1 Vulpes vulpes, 247 obestämda.

40/27 K.S Skrapad 10m.

1 Alces alces/ Bos taurus, 8 Alces alces, 4 Arvicola terrestris, 4 Aves, 2 Bos taurus, 10 Canis 

familiaris, 6 Capreolus capreolus, 1 Carnivora, 5 Castor fiber, 5 Cervidae, 40 Cervus 

elaphus, 1 Cyprinidae, 1 Emys orbicularis, 43 Esox lucius, 1 Felis silvestris, 1 Lutra lutra, 1 

Martes martes, 1 Meles meles, 3 Perca fluvatilis, 18 Pisces, 15 Sus scrofa, 7 Tinca tinca, 351 

obestämda.

40/28 S.D. Skrapad.

1 Aquila chrysaetos/ Haliaeetus albicilla, 2 Aves, 1 Bovidae/ Cervidae, 2 Capreolus 

capreolus, 2 Castor fiber, 14 Cervidae, 5 Cervus elaphus, 4 Esox lucius, 1 Sus scrofa, 120 

obestämda.

40/29 M.F. Skrapad.
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1 Alces alces, 1 Arvicola terrestris, 1 Aves, 2 Bos primigenius, 1 Cervidae, 4 Capreolus 

capreolus, 2 Castor fiber, 14 Cervus elaphus, 1 Canidae, 1 Esox lucius, 1 Meles meles, 9 Sus 

scrofa, 194 obestämda.

41/20 M.F. 10m. J.L. och K.J. 5m.

1 obestämd

42/20 S.D. och J.L och L.N. 10m och 5m.

1 Artiodactyl, 3 Bovidae / Cervidae, 2 Capreolus capreolus, 6 Cervidae, 10 Cervus elaphus, 6 

Esox lucius, 1  Pisces, 3 Sus scrofa, 149 obestämda.

43/20 Skrapad och skyfflad, L.N., I.T. och M.F.

1 Cervidae, 5 Cervus elaphus.

45/20 O.O. 10m.

1 Sus scrofa, 3 obestämda.

46/20 Skickt O.O.

1 Capreolus capreolus, 1 Esox lucius, 1 obestämd.

47/20 O.O. 10m.

1 Aves, 1 Bovidae/Cervidae, 2 Canis familiaris, 1 Capreolus capreolus, 1 Castor fiber, 7 

Cervidae, 2 Cervus elphus, 56 obestämda.

48/20 O.O. 5m.

3 Aves, 1 Canis familiaris, 1 Castor fiber, 6 Cervidae, 5 Cervus elaphus, 1 Esox lucius, 2 Sus 

scrofa, 22 obestämda.

48/26 

1 Capreolus capreolus, 7 Cervus elaphus, 1 Sus scrofa, 10 obestämda.

49/27
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3 obestämda.

50/30 S.D. Skrapad

2 Alces alces, 1 Bos taurus, 1 Capreolus capreolus, 1 Cervidae, 3 Cervus elaphus, 1 Sus 

scrofa, 7 obestämda,

Appendix 3

Lagerbeskrivning från utgrävningen 1961 med grävledare Ingeborg 
Tillander
Denna lagerbeskrivning har gjorts utifrån den dagbok där man har registrerat vilka 

koordinater, lager och vilka fynd man har gjort. Endast de anteckningar som visar de 

koordinater som vi själva har analyserat material ifrån har tagits med. Detta på grund av 

relevansen för denna uppsats. På grund av skrivstilen i dagboken kunde vi inte tolka all 

information därför hänvisar till att titta i dagboken om man är intresserad av att få veta mer.

På alla påsar vi analyserade satt det en liten gul lapp, på en del av dessa lappar stod det lite 

information. Denna information kommer att redovisar i texten om lagerbeskrivningarna och 

kommer att stå under rubriken påsinfo.

Här nedan redovisas alla dem som har haft någon koppling till utgrävningen vid Sjöholmen 

Oskar Olsson

 Jöns Larsson

Lena Nilsson

K. Söderpalm

T. Wiselgren

M. Forsström

Jan Simon

M. Dieder

Eva Olofsson

Ingeborg Tillander
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Kjell Johansson

Ingela Nordh

S. Dalqvist

Koord 40/16  

Påsinfo. 30/5-61 torv Sk III

Lagerföljd: Grästorv, mylla, lergyttja, kulturlager, torv, kalkgyttja, sand

Fynd: Lergyttjan:1 fragment av slipad flintyxa, 2 mirkospån

Skikt I: 5 tvärpilar (delvis frag.), 1 skivskrapa, 1 bearbetad skiva?

Skikt II: 1 spånskrapa, 3 mikrospån, 3 tvärpilar, 1 spånfragment bearbetat?

Skikt III: 2 spån, 1 spånskrapa rak, 1 ret. Avslag (tvärpil?), 1 tvärpil, 1 stickel (?), 2 breda 

spån, 2 spånfragment, 5 spånfragment, 3 tvärpilar

Skikt IV (torv): 1 handtagskärna, 2 långa spån, 2 mindre spån, 6 mikrospån, 1 avslag m. 

skrapretusch, 1 stickel (?), 4 mikrospån, 1 spån (m. br-r), 1 r. avslag

Gyttjan (lerg.?): 1 litet retuscherat avslag (patinerat), 1 stickel (?)

Koord 40/17 Skyfflad

Lagerföljd: Grästorv, mylla, lergyttja, kulturlager, svart gyttja? dy?, torv (phragmites), 

kalkgyttja, sand

Fynd: flinta, krukskärvor (ornerad, grop), bergart, ben och kol i torven

Kulturlagret: 2 ret. Spånfragment, 12 tvärpilar delvis fragmenterade, 1 slipat frag. 1 

spånskrapa, 1 långt spån, 6 spånfrag., 1 brett spån, 11 mikrospån (fr. och e.), 1 stickel(?), 1 

kärnyxa- blockskrapa (?), 3 avslag med retusch, 1 spånskrapa?(?)

Lergyttjan fynd exempel: 6+5 mikrospån, 1 långt spån, 1 kärnyxa- blockskrapa?
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Koord 40/19 L.N. Skrapad

Påsinfo. 13/5-61 L.N.

Lagerföljd: Grästorv, mylla, lergyttja, kulturlager, 

brun torv

Fynd exempel: bergartsyxa med slipad egg, tvärpilar, 

snedpil, ben, spetsyxa (skadad), flinta, keramik, skrapa, 

bergartsavslag, skulderblad (djur)

Kulturlager: 70-80 cm, 7 tvärpilar, 7 spån?, 1 stickel, 1 

spånskrapa, 2 ret. avslag, 12 ”mikrospån”, 1spånfrag. 

med retuschering (spånpilspets?), 1 slipad bergartsyxa, 

1 spån frag. 1 spånskrapa (?). 90 cm, 1 spån skadad 

skrapegg?, 2 tvärpilar, en blockskrapa. 

Torvlagret: 90- 100 cm, 2 mikrospån, 1 frag. av konisk spånkärna m. skrapegg, 3 ret. spån, 1 

brett spånfrag. 1 ret. avslag, 1 avslag m. bruksret. 80-90cm, 1 avslag med skrapegg, 12 

tvärpilar, 10 ”mikrospån”, 2 frag. brett spån, 13 frag. av spån, 1 frag. av skivyxa, 1 frag. av 

spånskrapa, 1 borr(?), 2 ret. avslag, 1 ret. brett spån frag, 1 spånskrapa, 2 spånfrag, 5 tvärpilr, 

7 mikrospån, 4 spån delvis frag. 1 brett spån, 4 spånfrag., 5 mikrospån, 1 kärna

Skikt I: fragment av kniv(?), keramik (rikt), flinta, bergartsavslag, tvärpilar

Skikt II: flinta, bergartsavslag, ben

Skikt III: flinta, ben, tvärpil

Skikt IV (torv?): flinta, mikrospån, ben

Koord 40/20 T.W. och K.S.

Lagerföljd: Grästorv, mullskikt, lergyttja

Fynd exempel: ben (även brända), kol, krukskärvor, bränd flinta, kärnyxa?, tvärpilar, 

mikrospån, spånskarpor
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Svart torvlagret under lergyttjan (5/5-61 T.W. 3/5-61 T.W. 5/5-61 K.S. 3/5-61 K.S. 6/5-61 

K.S.): 25 tvärpilar, spånskrapor, 3 tvärpilar (e), 1 förarbete till tvärpil, 3, skadade tvärpilar, 2 

sticklar, 1 spånfrag. m. ret., 10 ret. avslag, 4 avslag med skarpegg, 1 avslag m. skarpegg el. 

borr, 7 avslag m. skarpegg m. bruks ret., 1 spånfrag. m. parallellhugg, 1 tånge till spånpil, 2 

frag. spånskrapor, 1 (e) spånskrapa, 6 breda spå delvis frag., 1 (e) frag. spånborr, 5 spånfrag, 

m. ret., 1 skivyxa dålig, 1 delvis ret. skiva, 1 ret skiva(?) grov kniv(?), 1 kniv (?), 1 kärna, 1 

handtagskärna, 1 spånblock frag. (?), 10 spån delvis frag. 1 ret. frag. flintspets 

parallellhuggen.

Koord 40/21 O.O. och J.L. (16/5)

Lagerföljd: Grästorv, mylla, lergyttja, kulturlager

Fynd exempel: ben, liten skivskrapa, spånstycken, bergartsavslag, skadad tvärpil

Torvlagret under kulturlagret: bergartsyxa, spetsyxa av flinta, skivyxa, minkelböjt ben med 

borrade hål, ornerat horn (?) i fyra delar, flintavslag

Kulturlagret: 6 breda spån delvis frag., 23 mikrospån delvis frag., 12 smala spån, 6 ret. spån, 1 

spånstickel, 22 tvärpilar (6 e) delvis frag. 1 skivskrapa, 1 kölskrapa liten?, 10 avslag ret., 

3spån, 3 avslag brett ret, 1 spånpilborr (borr) frag e, 7 spånfrag. (3 e), 1 spetsyxa, 1 

blocktväravslag, 1 kärna.

Koord 40/22 Skyfflad

Lagerföljd: grästorv, mylla, lergyttja, svart kulturlager, torv, sand, 

Fynd: ben, flintor, bergartsavslag, benkrok, skulderblad

Svarta torvlagret under lergyttjan exempel: 6 tvärpilar, 12 mikrospån, 3 sticklar, skivyxa, 8 

skadade tvärpilar, 1 kölskrapa, 2 avslag m. skrapegg, 3 avslag m. ret., 2 förarbeten till 

tvärpilar, 4 ret. avslag, 7 ret spån, 1 spånskrapa frag., 1 frag. spånpilspets, 27större och mindre 

spån frag, 1 kärnyxa liten, 1 skivyxa liten frag. 3 kärnor, 1 skivyxa, 1 skivskrapa

Profilrensning: 1 tvärpil, 1 avslag ret., 2 skivskarpor, 4 spån frag (e), 2 sticklar (?)
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Koord 40/23 J.L. Skrapad

Lagerföljd: grästorv, mylla, lergyttja, kulturlager, torv, sand

Fynd: flinta, bergartsavslag, krukskärvor ornerade (myningsbit)

Lergyttjan fynd exempel: 16 tvärpilar, 2 sticklar, 30 smala spån, 1 skivskrapa

Svarta jorden under lergyttjan: 16 tvärpilar, 2 sticklar, 5 mikrospån, 30 smala spån frag, 7 

breda spån frag., 1 konkav spånskrapa, 2 ret. spånfrag. 12 avslag med ret., 1 frag m. skrapret., 

2 skivyxor frag, 1 ret. avslag förarbete till tvärpil?, 1 skivskrapa, 1 spånskrapa m. konkav, 1 

blockskrapa frag., 9 spån och frag. av dylika.

Koord 40/24 Skrapad

Påsinfo. Sk IV kult. 8/5 T.W. L.N.

Lagerföljd: grästorv, mylla, lergyttja, kulturlager, sand

Fynd: Skikt I: spån, avslag, 1 brett spån, 6 spån, 1 avslag m. skrapegg, 7 mikrospån, 1 tvärpil, 

1 brett spån, 7 spån och frag., 2 spånskrapor, 5 tvärpilar,4 mikrospån, 2 ret. flisor.

 Skikt II: skivskrapa, 8 tvärpilar, 1 spånskrapa liten, 1 skivskrapa (avslag m. ret. utefter ena 

sidan), 1 skivskrapa,  1 ret. spån frag., 2 ret avslag (tvärpilsämnen?) 

 Skikt III: skivyxa

 Skikt IV: tvärpil, spånstycken

 Skikt V: avslag, spån

Koord 40/25 T.W.

Lagerföljd: Grästorv, mylla, lergyttja, kulturlager, sand

Fynd: 1 fågelpilspets
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Kulturlager: 9 tvärpilar, 1 sned tvärpil, 7 ret. frag (förarbeten till tvärpilar?), 42 mikrospån, 1 

frag. av handtagskärna (spån), 18 breda spån delvis frag., 56 smala spå delvis frag., 1 

spånskrapa frag, 1 borr, 2 handtagskärnor (1 frag.), 3 (+1) sticklar, 1 skiva ret., 4 ret. avslag 

små, 1 Bornholms- flinta, 1 avslag m. ret., 

Skikt I: 7 mikrospån, 3 tvärpilar, 1 spån, 1 avslag med två konkava skarpeggar, 1 

avslagsblock

Skikt III: 1 handtagskärna, 2 spån frag., 1 ret. avslag

Skikt IV: 1 smalt spån, 1 handtagskärna frag., 6 mikrospån delvis frag.

Koord 40/26 Skyfflat

Lagerföljd: grästorv, mylla, lergyttja, kulturlager, sand

Fynd: flinta, ben, krukskärvor, bergartsfragment

Kulturlager: 1 avslagskärna, 3 frag. spån m. ret., 1 kärna, 1 kniv, 2 breda spån m. skarp ret., 

17 breda spån delvis frag. (e), 1 smal spånskrapa, 2 skivor något ret., 3 avslag m. ret., 1 

sågtandad spåpilspets (e), 2 konkava spånskrapor (?), 1 spånfrag. m. diagonal ret., 46 smala 

spån delvis frag., 17 mikrospån delvis frag., 12 tvärpilar delvis frag, 4 sticklar (?), 1 

spånstickel dubbel, 1 spånstickel frag., 1 spån m. ret. spets, 3 ret. avslag. 1 block- skrapa.

Koord 40/27 K.S. Skrapad 

Påsinfo. Sk VI K.S.

Lagerföljd: grästorv, mylla, kulturlager, sand

Fynd: flinta, bergartsavslag, ben, 2 fågelpilar

Skikt III: 2 skrapor, 1 kniv, 4 tvärpilar, mycket bergart

Skikt IV: 1 fågelpil, 1 hyvelskrapa, många mikrospån, 

spets av fågelpil, 3 mikrospånblock (en tydlig 

handtagskärna)
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Koord 40/28

Påsinfo. 15/5 – 61 K-L-D

Lagerföljd: grästorv, mylla, lergyttja, kulturlager, sand

Fynd: flinta, ben, ornerat ben (rutmönster), spånpilar, spånstycken, yxa liten skadad, 

Svarta kulturlagret under gyttjan: 3 spånskrapor (1 m. konkav egg e), 2 avslag med skrapegg, 

2 (1 fragment) handtagskärna?, 3 avslag ned skrap ret., 2 stickel (1?), 14 brett spån (delvis 

frag.), 96 smalare spån (delvis frag.), 6 ret. spån, 1 spånskrapa konkav, 1 spånpilspet tången 

fattas, 2 snedpilar, 54 mikrospån delvis frag. och e, 12 tvärpilar delvis frag. och e, 1 kärnyxa, 

1 liten lårbensform. slipsten ca 1 dm bergart.

Skikt I: 1 brett spån (e), 3 spån, 1 avslag med ret, 1 kärna.

Koord 40/29 O.O.  I.T. och M.F.  Skrapad

Lagerföljd: grästorv, mylla, kulturlager, sand (stenig)

Fynd: flinta, spånblock, bergartsavslag, krukskärvor, ben, horn

Svarta lerlagret under lergyttjan: 1 kärna, 1 spånkärna, 3 handtagskärnor (1 frag), 2 

kilskrapor??, 2 snedpilar, 5 breda spån delvis frag och e, 56 spån delvis frag och e, 45 

mikrospån delvis frag, 4 ret spån, 1 spånskrapa e, 4 ret avslag.

Koord 41/20 Skrapad (här fanns endast ett ben som blev bestämt till obestämt)

Lagerföljd: grästorv, mylla, lergyttja, kulturlager, svart torv, brun torv, sand

Fynd: krukskärvor, Sk II flintyxa, Sk II tvärpilar, Sk III liten skivyxa, horn

Lergytjan: frag spånspilspets

Skikt I: frag spånspilspets
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Skikt II: tvärpil

Skikt III: egg av slipad bergartsyxa.

Skikt IV:  handtagskärna, skivskrapa, slipad skivyxa

Skikr VI: (torven resten), mikrospån, ret på båda långsidorna

Skikt VII: avslag med ret

Koord 42/20 S.D. J.L.

Påsinfo. Sk II, Sk II III D, Sk I

Lagerföljd: grästorv, mylla, lergyttja, kulturlager, torv, sand, sandbotten

Fynd: Sk I snedpil, Sk II liten skivyxa med rundad egg

Skikt ID: 3 tvärpilar, 1 snedpil, 3 mikrospån frag, 2 ret avslag, 1 mittstickel, 2 spån delvis ret, 

5 tvärpilar, 7 mikrospån, 2 avslagskärnor (?), 2 ret flisor (från tvärpilar?), 4 spån frag, 1 ryggat 

spånfrag, 1 ret flisa, 2 ret avslag, 1 kölskrapa, 1 ret spets (frag) borr?

Koord 43/20 L.N. I.T. och M.F.

Påsinfo. K-lager skyfflad 17/5-61

Lagerföljd: grästorv, mullskikt, lergyttja, fyndförande svart kulturlager, sandig torv, sten, 

stenig sandbotten

Fynd: skallen med skålen upp, ben (även brända ben), tänder, sköldpaddsskal? Avslag, 

mikrospån, tvärpilar

Svarta torvlagret under lergyttjan: 11 tvärpilar delvis frag, 19 mikrospån delvis frag, 7 breda 

spån delvis frag, 13 spån delvis frag, 1 eggparti av slipad yxa, 1 spånblock dåligt, 4 avslag 

med ret, 1 spånskrapa frag, 2 avslag med skrapa ret, 1 avslag med skrapegg, 1 avslag med 

bruksret, 1 tävrpil, 6 spån, 1 ret avslag, 1 ret spån (skrapa?)
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Koord 45/20 O.O Skrapad Skiktgr. 10 m

Påsinfo. Sk III

Lagerföljd: grästorv, mylla, ber, kulturlager, torv, sten, sandbotten

Fynd: Sk III 2 spån, 1 stickel (?)

Lager 1 handtagskärna

Lager 2 skivyxa, bergartsyxa, keramik med mönster

Skikt I: 4 spån frag, 1 spån med bred ret (spånskrapa?)

Skikt II: 1 spån, 1 ret spån, 3 kärnor, 1 stickel?, 1 frag av blockskrapa, 1 tvärpilfrag, 2 frag 

spån

Skikt III: 2 spån frag bred ret, 1 stickel?, 1 spånkärna frag, spån

Koord 46/20 O.O. Skiktgr.

Påsinfo. Sk I

Lagerföljd: grästorv, mylla, lergyttja, svart kulturlager, torv? Sandbotten

Fynd: Skikt I: handtagskärna, 1 handtagskärna dubbelsidig, 3 spån e, 1 avslag med ret, 1 

avslag kv.fl

Skikt II stickel, krukskärvor ( mynningsbit), 2 spån, 1 skivskrapa

Skikt IV: 1 mikrospån, 1 stickel

Lager 2: krukkärva gropkeramik

Koord 47/20 O.O. Skiktgr 10 m

Påsinfo. Sk I

Lagerföljd: grästorv, mylla, berg, kulturlager, torv, gyttja, sand

Fynd: Sk I keramik, Sk II torvens övre del bergartsyxa med slipad egg
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På många av våra nummer ifrån dessa koordinaterna har orden torvens övre del skrivna på 

sig.

Skikt I: 1 kärna, 1 avslag med skrapegg frag, 1 avslag med ret, 1 spån

Skikt II 2 spån delvis frag

Skikt III torvens övre del: 1 mikrospån frag, 2 spån delvis frag 1 ret, 1 tvärpil (?), 2 spån frag

Koord 48/20 O.O. Skiktgr. 5 m

Påsinfo. Sk IV St. torven

Lagerföljd: grästorv, ploggång, berggyttja, kulturlager, torv, stenig sandbotten

Fynd: Sk II liten bergartsyxa rundad egg

Skikt III: 1 spån frag

Skikt IV: 2 spån

Koord 50/30 Dalqv. Skrapad

Lagerföljd. Grästorv, ploggång, lergyttja, kulturlager, sand

Fynd: flinta, bergart, ben, Sk I skivyxa

Vi har även haft material från koordinaterna 48/26 och 49/27 men några förteckningar över 

lagrena eller fynden har vi inte hittat.

Appendix 4

Arter identifierade efter 1929-30 års utgrävning efter Forssander 
(1930:40ff)
Björn: Nedre delen av vänster humerus (XIX), en patella (B IX:2)

Hund: Proximala delen av höger femur (A VIII:2), en vänster tibia (A VIII:2)
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Grävling: distala delen av vänster humerus (B VI:2)

Utter: Proximal vänster tibia (A IX:1), distal vänster tibia (A VI:1), proximal höger humerus.

Bäver: Defekt framtand (V), emaljfragment av framtan (B IV:2), defekt framtand (A IV:2), 

kindtand (B VII:2), kindtand (B V:1), distala delen av höger femur (B IX:2)

Svin: Hörntand från höger underkäke (XI), fragment av framtand höger I2 från underkäken (A 

IX:2),  rot av I1 i underkäke (A VII:2), rot av vänster I2 i underkäke (X), två astragalus (A 

II:2 och A VIII:2), två distala tåleder (B VII:1 och IX:2) underkäksfragment med två isittande 

kindtänder (A II:2)

Kronhjort: Nedre delen av höger scapula (B VIII:2), nedre delen av höger humerus (B IX:2), 

övre delen av vänster tibia (A VII:2), nedre partier av vänster tibia (XIII undre lager), nedre 

delen av metakarpalben (A VIII:2), bakre övre delen av ett metatarsalben (XII), främre övre 

delen av d:o (A VII:2), två trochleardelar av kanonben (B VIII:2 och B VIII:2), övre vänstra 

delen av höger metacarpalben (I), främre delen av höger metatarsalben (B VIII:2), mellanparti 

av främre delen av höger metatarsalben (A VIII:2), proximala delen av höger metacarpalben 

(X), en trochleardel av kanonben (XIX,50), trochleardel (B V:1), en höger astragalus (XI), en 

höger d:o (B IV:2), en phalang 1 av tå (XX), en phalang 2 av d:o (A V:1), en lateral del av 

corpus av bröstkota (A IX:2), undre delen av corpus av ländkota (B VI:2), högra lateralpariet 

av os sacrum (A VI:2), tagg av horn (B VI:1, åtta fragment av horn (A V:1), fem små 

fragment av horn (B III:2), diverse fragment av horn (B IX:1), tagg av horn (XXIII), nedre 

delen av horn (XXIII), defekt kindtand (B V:1), defekt överkäksmolar från höger sidan, 

sannolikt M2 (XIX).

Rådjur: Vänster scapula (A IX:2), distal vänster humerus (A IV:2), höger humerus (A V:1), 

höger humerus (XVIII 30-40), en phalang 1 av framben (utan beteckning), en phalang 2 (VI, 

övre hälften), vänster tibia (A III:2), höger metatarsalben (A IV:2), två defekta horn (A 

VIII:1), fragment av horn (A VII:2), nedre delen av ett horn (A VII:1), defekt vänster 

underkäkshalva (A II:2)

Älg: en tå (A VI:2), trochleardelen av höger humerus (B VIII:1).
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Appedix 5

Arter identifierade efter 1950 års utgrävning efter Thomas 
( 1954:183).
Igelkott: ett fragment av höger mandibula med tre molarer.

Vattensork: två defekta halvor av mandibula.

Bäver: Ett antal tänder och benfragment bla maxillare, mandibula, humerus och en astragalus 

och en metatarsal från höger bakben.

Vildkatt: En defekt ulna som visar tecken på bearbetning vid den distala delen.

Räv: Ett något defekt olecranon från högra ulnan.

Hund: Flera fragment bla en stor del av ett helt skelett.

Brunbjörn: En bit av en tibia, en klo och ett fragment av metatarsalia.

Grävling: Ett fragment av högra ulnan.

Utter: En defekt halva av mandibula. Den distala delen av vänster humerus, en höger radius, 

en höger femur, ett fragment av vänster femur och en defekt vänster tibia av en ung individ.

Mård: Ett fragment från vänster humerus, ett fragment från höger femur.

Grönlandssäl: Två falanger från bakfoten.

Säl: Flertalet sälben som inte kunnat identifierats till art.

Vildsvin: En M3 i underkäken och en M3 i överkäken.

Tamgris: En M3 i undekäken.

Rådjur: Flertalet ben och benfragment.

Älg: En trasig P2 från höger mandibula, Den nedre delen av ett horn, en defekt scapula i två 

bitar, den distala delen av höger humerus, fragment av en distal del av höger humerus, den 

distala delen av metacarpus, två fragment av vänster femur,  den distala delen av vänster tibia, 

en calcaneus från ett ungdjur och en calcaneus från ett ännu yngre djur, sex astragalus och en 

distal del av en metatarsal.
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Kronhjort: representerad av flertalet ben och benfragment.

Uroxe: En os scaphoideum och en os lunatum från höger framben.

Tamko: En molar från vänster maxilla.
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Appendix 6 Datering
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