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Sammanfattning: Svanödlor (plesiosaurier) är en utdöd grupp marina reptiler med en global utbredning. I 

magregionen hos vissa svanödleskelett förekommer stenar. Syftet med denna rapport är att undersöka från vilken 

miljö svanödlor hämtade magstenar (gastroliter) och vilken funktion de senare hade. Materialet utgörs av 22 stenar 

som förmodas komma från en svanödla insamlade från sediment tillhörande den lokala Belemnellocamax balsvi-

kensis-zonen på lokalen Åsen i nordöstra Skåne. Genom att beskriva och mäta magstenarnas form kan man ta reda 

på deras ursprung. Mätningarna visar att medelvärdet för ’Maximum Projection Sphericity Index’ (MPSI) är 0,62 

och att standardavvikelsen är 0,13. Medelvärdet för ’Oblate–Prolate Index’ (OPI) är -2,11. Detta tyder på att majo-

riteten av magstenarna kommer från en strandmiljö. Samtidigt kan magstenarna haft ett blandat ursprung; några 

kommer sannolikt från en strand med hög vågenergi, men det är även möjligt att ett mindre antal kommer från en 

flodmiljö. Detta resultat avviker från nästan alla tidigare undersökningar som visar att svanödlor enbart hämtade 

stenar från flodmynningar. Gastroliters funktion hos svanödlor diskuteras genom jämförelser med ett urval av nu-

tida vattenlevande ryggradsdjur som alla bär på magstenar. Slutsatserna är att svanödlor troligtvis använde gastroli-

ter för att sönderdela födan eller för att stabilisera kroppen i vattenrymden. Det är också troligt att magstenarna kan 

ha haft båda dessa funktioner. Ytterligare studier av nutida djur med gastroliter är nödvändiga för att bättre förstå 

vilken roll magstenar spelade hos svanödlor.  
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Abstract: Plesiosaurs are an extinct group of marine reptiles with a global distribution. During the Late Cretaceous 

they inhabited the Kristianstad Basin in northeastern Skåne, which at the time was part of a large-scale archipelago 

with numerous small islands and peninsulas. Stones have been found in the stomach region of many plesiosaur ske-

letons but their function is as yet poorly understood. The aim of this thesis is to investigate the environment from 

which plesiosaurs ingested stones and the function of the latter. The material investigated comprises an association 

of 22 stones presumed to represent gastrolites from a plesiosaur. The assemblage was collected, along with plesio-

saur skeletal remains, from sediments belonging to the informal Belemnellocamax balsvikensis biozone at Åsen in 

northeastern Skåne. The origin of stomach stones was inferred through description and measurements of their 

shape. Measurements show that the stomach stones from Åsen had a mean maximum projection sphericity index 

(MPSI) of 0,62 and standard deviation of 0,13. In addition, the oblate/prolate index (OPI) was -2,11. This indicates 

that the majority of the stones derive from a beach environment. However, the stones probably had a mixed origin; 

some likely came from a high energy beach, while others could have been collected from a fluvial environment. 

This is in contrast to almost all previous investigations on plesiosaur gastrolites which have shown that plesiosaurs 

primarily ingested stones from estuaries. The function of stomach stones in plesiosaurs is discussed via compari-

sons with gastrolites in extant aquatic vertebrates. I conclude that plesiosaurs probably used stomach stones to tritu-

rate food or to enhance stability when submerged. It is also likely that plesiosaur gastrolites simultaneously served 

both functions. Further studies on modern animals are necessary to better understand the role of stomach stones in 

plesiosaurs.  
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1  Introduktion 
Svanödlor (plesiosaurier) är en grupp havslevande 
reptiler med global utbredning som utvecklades vid 
övergången mellan trias och jura, och dog ut i slutet av 
kritperioden (vilket motsvarar ett tidsspann om ca 135 
miljoner år) (Rieppel 1997; Liu et al. 2015). Fossil 
från svanödlor är vanliga i marina avlagringar från jura 
och krita (Romer 1966).  

Deras skelett kännetecknas av stora och kraftiga 
gördelben, välutvecklade magrevben (gastralia) samt 
fram- och bakben omformade till fenor (Romer 1966; 
Rieppel 1997). Det är omdiskuterat hur svanödlor sim-
made då det inte är känt om enbart de främre extremi-
teterna användes för att generera kraft – i likhet med 
dagens sjölejon (Godfrey 1984) och pingviner (Liu et 
al. 2015) – eller om både de främre och bakre fenorna 
användes för att driva djuret framåt i vattnet (Muscutt 
et al. 2017). Svanödlornas utseende omfattar allt från 
former med mindre huvud, längre hals och korta fenor 
till former med större huvud, kortare hals och längre 
fenor (Fig. 1). Familjen Elasmosauridae består av 
svanödlor som representerar den förstnämnda morfolo-
gin, medan Polycotylidae uppvisar den sistnämnda 
kroppstypen (O’Keefe 2002). De största svanödlorna 

tillhörde familjen Elasmosauridae och kunde uppnå en 
längd av 14 m och väga flera ton (Massare 1988). 
Svanödlornas tänder är generellt utformade för att 
gripa eller slita men inte för att tugga föda (Massare 
1987).  

Maginnehåll visar att plesiosaurierna jagade fisk 
(Cicimurri & Everhart 2001) och bläckfisk (Sato & 
Tanabe 1998), men även finkammade havsbottnen i 
jakt på skalbärande ryggradslösa djur, som t.ex. muss-
lor, kräftdjur och sjöliljor (McHenry et al. 2005). De 
kunde i sällsynta fall även förtära flygödlor (Brown 
1904). Tillsammans med vissa skelett förekommer 
magstenar (så kallade gastroliter) (se t.ex. Cicimurri & 
Everhart 2001; O'Gorman et al. 2012), men det är om-
debatterat vilken funktion dessa hade hos svanödlor 
(Wings 2007). 

Syftet med denna rapport är att: (1) undersöka från 
vilken miljö svanödlor hämtade magstenar; och (2) 
undersöka vilken funktion magstenar kan ha haft hos 
svanödlor. För att undersöka magstenarnas ursprung 
kommer jag att beskriva och utföra mätningar av för-
modade magstenar från en svanödla som samlats in på 
lokalen Åsen i nordöstra Skåne. Magstenarna från 
Åsen kommer även jämföras med tidigare fynd av 
gastroliter från svanödlor. För att undersöka mags-

Fig. 1. Representanter för olika morfologier inom Plesiosauria och generaliserat skelett från en elasmosaurid svanödla. 1. Re-

presentanter för olika morfologier inom Plesiosauria. A. Elasmosaurid plesiosaurie i lateral vy. Notera den långa halsen, korta 

över- och underarmsben och det lilla huvudet B. Polycotylid plesiosaurie i lateral vy. Notera den korta halsen, relativt långa 

över- och underarmsbenen, samt det relativt stora huvudet. Notera även den korta svansen (från Motani 2009, fig. 4). Licens: 

CC BY-NC. 2. Generaliserat skelett från en elasmosaurid svanödla. A. Detaljerad teckning av skelettet från Hydrotherosaurus 

alexandrae (en elasmosaurid svanödla). Notera fram- och bakbenen som är omformade till fenor. B. Detaljerad teckning av 

skalen från Hydrotherosaurus alexandrae. De avlånga och konformade tänderna var väl anpassade för att gripa eller slita men 

inte för att tugga föda. Illustratör: Sebastian Virtanen. Använd med tillstånd.    
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tenarnas funktion kommer jag att utifrån de vanligast 
anförda hypoteserna göra jämförelser med nutida 
havslevande eller semiakvatiska djur som bär på gast-
roliter. I linje med tidigare undersökningar har jag valt 
att fokusera på krokodiler (Darby & Ojakangas 1980), 
pingviner och medlemmar av gruppen Pinnipedia 
(t.ex. sälar och sjölejon) (Cerda & Salgado 2008).  

2 Geologisk bakgrund 
Tiden från sen trias till mellersta jura (och delar av 
krita) dominerades av ett varmt och fuktigt klimat som 
resulterade i en omfattande djupvittring av den pre-
kambriska berggrunden i det som idag är södra Sve-
rige. Djupvittringen förstärkte den ojämna berggrund-
sytan och gav upphov till kullar och dalar med stora 
höjdskillnader (t.ex. den topografiska skillnaden på 
177 m mellan Ivö Klack och botten på Ivösjön) 
(Lidmar-Bergström 1982).  

Under tidig sen krittid bildades en bassängstruktur 
i Kristianstadområdet (och Hanöbukten) genom höj-
ning och subsidens av flera förkastningsblock (Norling 
& Bergström 1987; Erlström et al. 1997) samt lutning 
av förkastningsblocken mot sydväst (Bergström & 
Sundquist 1978, fig. 31; Norling & Bergström 1987). 

Kristianstadbassängen avgränsas idag i sydväst av 
två framträdande horstar (Linderödsåsen och Näv-
lingeåsen) och i norr av en oregelbunden uttunning av  
kritsedimenten (Christensen 1975) (Fig. 2). Den östra 
gränsen antas av praktiska skäl sammanfalla med Ha-
nöbuktens kustlinje, men i verkligheten har kritavlag-

ringarna en utbredning som sträcker sig ut i Östersjön 
(Erlström & Gabrielson 1992). 

Ungefär samtidigt med bildandet av Kristianstad-
bassängen intensifierades bildandet av ny havsbotten-
skorpa längs flera mittoceaniska ryggar. Den nya berg-
grunden pressade undan stora vattenvolymer och höjde 
därmed periodvis den globala havsnivån (Hayes and 
Pitman 1973). Som en följd av upprepade globala 
havsytehöjningar dränktes låglänta delar av kontinen-
talskorpan och flera grundhav brede ut sig, bl.a. över 
den europeiska kontinenten (Hancock & Kauffmann 
1979). Dessa transgressioner översvämmade södra 
Sverige och gav upphov till ett skärgårdslandskap med 
en oregelbunden kustlinje, där kärnblock och hors-
strukturer stack upp över havsytan i form av öar och 
skär. En av dessa transgressioner inträffade under sen-
aste delen av tidig campan för ca 80 miljoner år sedan, 
och en annan vid inledningen av sen campan 
(Christensen 1975; Kornfält et al. 1978).   

Lagerföljden från denna tid i Kristianstadbas-
sängen består av grov- till finkornig biokalkarenit 
(skalgruskalk och skalstoftskalk) med ställvisa inslag 
av sandig kalksten och kvartssandsten. Dessutom inne-
håller lagerföljen flera konglomerat, samt lager med 
sten och block vilket visar på kontinuerlig tillförsel av 
klastiskt materiel från närbelägna landområden 
(Christensen 1975). Konglomeraten, kalkstenens rike-
dom på skalfragment samt karakteristiska stormavlag-
ringar visar att avsättningen skedde i en grundmarin 
miljö med hög vågenergi som regelbundet påverkades 
av stormar (dvs. på ett vattendjup mindre än 50 m) 

Fig. 2. Kristianstadbassängens lokalisering och utbredning. A. Bild som visar Kristianstadbassängens lokalisering i nordöstra 

Skåne. B. Detaljerad karta över Kristianstadbassängen som visar dess utbredning och lokalen där fyndet gjordes (modifierad 

från Rees & Lindgren 2005, fig. 1).  
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(Erlström & Gabrielson 1985, 1992). 
Flera lokaler i Kristianstadbassängen visar att sedi-
menten från campan avsattes på kaolinlera eller kvarts-
sand (t.ex. Ivö Klack), direkt på urberget (t.ex. 
Balsberg), eller ovanpå flodplanssediment (t.ex. Åsen) 
(Lundegren 1934). 

2.1 Lokalbeskrivning av Åsen 
Åsen ligger i den nordöstra delen av Kristianstad-

bassängen och används numera som avfallsdeponi 
(Sørensen et al. 2013). Lagerföljden är i huvudsak från 
den undre delen av campan (Fig. 3) och utgörs av flod-
sediment (Friis & Skarby 1982) som överlagras av en 
marin, skalrik sand (Siverson et al. 2016). Flodsedi-
menten har en mäktighet på ca 15–20 m (Christensen 
1975) och består av lera, sand och grus från övre san-
ton/understa campan (Friis & Skarby 1982). Dessa 
överlagras av en upp emot fem meter mäktig sekvens 
bestående av okonsoliderad marin sand. Mäktigheten 
varierar till följd av erosion under kvartärtiden 
(Siverson et al. 2016). Den marina sanden indelas i två 
informella biozoner baserade på den stratigrafiska ut-
bredningen av två bläckfiskarter (belemniter). Den 
undre zonen definieras av belemniten Belemnelloca-
max mammillatus och motsvarar tidsmässigt senaste 
tidig campan medan den övre zonen karakteriseras av 
Belemnellocamax balsvikensis (Lindgren & Siverson 
2002) som förekom under tidigaste sen campan 
(Christensen 1975). 

Belemnellocamax mammillatus-zonen har en mäk-
tighet på ca 2,15 m och består av tre enheter. Den 
undre delen innehåller en grå, grovkornig kvartssand 
som är rik på kolfragment. Den mellersta delen är en 
grön kvartssand med hög koncentration av fragmente-
rade musslor och belemniter (Siverson et al. 2016). 
Lagret kallas informellt för ”coquinalagret” av Rees 
(1999). Den övre delen består av en grön kvartssand 
med gradvis minskande kornstorlek och ökande kalk-
halt mot toppen av sekvensen. I den kalkhaltiga övre 
delen förekommer talrika och ofta artikulerade ostron 
(Siverson et al. 2016). Denna del har benämnts 
”ostronbanken” i tidigare arbeten (bl.a. Einarsson 
2018). 

Belemnellocamax balsvikensis-zonen utgörs av en 
kalkrik och finkornig kvartssand som blir mer finkor-
nig mot toppen av sekvensen. En erosionsyta markerar 
gränsen mellan de båda biozonerna. Denna perforeras 
av grävgånger och består av omlagrade sediment från 
B. mammillatus-tiden (Siverson et al. 2016).

Den marina lagerföljden vid Åsen hyser en rik
fauna av ryggradslösa djur omfattande bl.a. bläckfiskar 
(belemniter), musslor, tagghudingar (sjöborrar och 
sjöstjärnor), armfotingar, mossdjur, kalkmaskar 
(serpulider), solitära koraller och kräftdjur (Sørensen 
& Surlyk 2008; Einarsson 2018). 

Den marina ryggradsdjursfaunan är också mycket 
artrik och inkluderar hajar (Siverson 1993a; McLough-
lin et al. 2018), havsmusfiskar (McLoughlin et al. 
2018), benfiskar (Bazzi et al. 2016), havssköldpaddor 
(Persson 1959; Einarsson 2018), svanödlor (Sachs et 
al. 2016; Einarsson et al. 2010; Kear et al. 2017) och 
mosasaurier (Lindgren 1998, 2005a, 2005b; Lindgren 
& Siverson 2002, 2004). Dessutom har enstaka rester 
av flygödlor (Einarsson 2018) och dinosaurier 
(Lindgren et al. 2007; Poropat et al. 2016) påträffats i 

lagerföljden. 

Fig. 3. Stratigrafisk profil som visar lagerföljden vid Åsen. 

1. Leriga, sandiga och grusiga flodsediment. 2–4. Marina

sediment tillhörande Belemnellocamax mammillatus-zonen.

2. Sandiga och grusiga sediment med träkol och belemniter i

den undre delen. 3. Grönfärgad grovkornig kvartssand rik på

fragmenterade ostron och belemniter (kallad

”coquinalagret”). 4. Finkornig kvartssand som successivt

blir mer kalkhaltig mot toppen och övergår i en zon rik på

artikulerade ostron (kallad ”ostronbanken”). 5. Marina sedi-

ment tillhörande Belemnellocamax balsvinkensis-zonen.

Kalkhaltig sandsten som gradvis blir mer finkornig mot

toppen. Notera den erosiva gränsen mellan lager 4 och 5

som utgörs av omlagrade sediment från B. mammillatus-

zonen och perforeras av grävgångar. Nivån med magstenar-

na har markerats med en pil (modifierad från McLoughlin et

al. 2018, fig. 2).
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3 Material & metoder 
3.1 Material 
Materialet utgörs av en samling förmodade magstenar 
från Åsens avfallsanläggning i nordöstra Skåne som 
samlades in i samband med en geologisk utgrävning 
den 29 augusti 2000. Magstenarna hittades in situ i 
lagret som markerar övergången mellan B. mammilla-
tus och B. balsvikensis-zonen i ett spräckligt grönvitt 
lager med ostronfragment och omlagrade B. mammil-
latus. Detta lager vilar på en erosionskontakt som är 
penetrerad av grävgångar (Fig. 3).   

Partiellt upplösta benfragment omgärdade mags-
tenarna (Johan Lindgren pers. komm.). Det faktum att 
magstenarna var samlade i ett tätt kluster och i före-
ning med benrester tyder på att de inte har utsatts för 
erosion. De har således en ålder som motsvarar B. 
balsvikensis-zonen. Benfragmenten tillskrivs en svan-
ödla baserat på deras struktur, som tydligt skiljer sig 
från benstrukturen hos andra reptiler som hittats i Kris-
tianstadbassängens kritavlagringar. Vidare har ben-
fragmenten en porös inre struktur (Johan Lindgren 
pers. komm.), vilket tyder på att de härstamma från en 
vuxen individ (Wiffen et al. 1995).  

3.2 Metoder 
Studien omfattar en generell beskrivning av mags-
tenarna, dvs. antalet stenar, deras totala vikt och mät-
ningar av de olika axlarna: den långa (a), den interme-
diära (b) och den korta (c) axeln. Mätningarna utfördes 
med ett skjutmått med en noggrannhet på 0,1 mm. 
Mätvärdena användes för att beräkna medelvärdet av 
och standardavvikelsen för Maximum Projection 
Sphericity Index (härefter förkortat till MPSI) och me-
delvärdet av Oblate Prolate-Index (härefter förkortat 
till OPI). För en noggrannare redogörelse av beräk-
ningarnas natur, se Dobkins och Folk (1970). Denna 
metod har tidigare använts vid undersökningar av 
magstenar från svanödlor (t.ex. Darby & Ojakangas 
1980; Cicimurri & Everhart 2001; Cerda & Salgado 
2008). För att avgöra om stenarna innehöll kalcium-
karbonat applicerades 10 % saltsyra (HCl).  

4  Resultat 
Det totala antalet magstenar är 22 som tillsammans 
väger 4,36 kg (Fig. 4). Den största magstenen har måt-
ten 12,81 × 7,20 × 6,98 cm. Tjugoen av magstenarna 
är väl avrundade och samtliga har en polerad yta. Me-
delvärdet för MPSI är 0,62 och standardavvikelsen 
0,13. Medelvärdet för OPI är -2,11. Bergartssamman-
sättningen visar att 17 av magstenarna (77 %) består 
av kvartscementerad sandsten, 4 av kristallin berg-
grund (18 %) och 1 av kiselrik kalksten (5 %). Av de 
magstenar som består av kristallin berggrund består 2 
av gnejs eller granit och 2 av ren kvarts (Fig. 5).  

Fig. 4. Förmodade magstenar från en svanödla 

insamlade vid Åsen. Skalan motsvarar 10 cm.  

Fig. 5. Bergartssammansättning för 22 magstenar från en 

svanödla hittade vid Åsen.  

5 Diskussion 
5.1 Jämförelse med tidigare fynd 
Det undersökta materialet tolkas som magstenar från 
en svanödla. Tolkningen grundas på följande observat-
ioner: (1) stensamlingen följer inte någon lagergräns; 
(2) klaster av stenstorlek förekommer normalt inte i 
den marina sanden vid Åsen; och (3) benfragment från 
en svanödla hittades delvis omslutande stenarna. Wi-
man (1916) beskrev en association med stenar från 
Balsviks kalkbruk. Dessa var samlade i ett kluster, dvs. 
de följde inte en lageryta, och hade en snittyta på 40 × 
40 cm. Tyvärr samlade Wiman (1916) endast in sex av 
stenarna. Dessa är generellt väl avrundade, elliptiska



11 

och har en polerad yta. Ett publicerat fotografi (Wiman 
1916, fig.1) visar att de är under 5 cm i diameter. Wi-
man (1916) hävdar att stenarna bör tolkas som mags-
tenar från en reptil bl.a. därför att de inte följer en la-
gergräns och sedimenten vid Balsvik består av (90 %) 
kalk och finsand. Det första argumentet är giltigt även 
för magstenarna från Åsen. Det andra argumentet är 
osäkert, eftersom ett konglomeratlager finns vid basen 
av skärningen i Balsvik (Christensen 1975) samtidigt 
som Wiman (1916) inte anger från vilken höjd i den 
stratigrafiska profilen stenarna insamlades. Dessutom 
hittades inga skelettdelar tillsammans med stenarna. 
Magstenarna från Åsen kan alltså utgöra det enda fyn-
det av sitt slag från kritavlagringarna i Kristianstadbas-
sängen.  

Nästan alla stenar från Åsen är avrundade, vilket 
överrensstämmer med tidigare beskrivna magstenar 
från svanödlor (Everhart 2000; Cerda & Salgado 2008; 
O’Gorman et al. 2012). Magstenar består generellt av 
”hårda stenar som kvartsit, granit eller basalt” (Taylor 
1993, s. 167). Magstenarna från Åsen består till 86 % 
av hårda bergarter i form av kvartscementerad sand-
sten och ren kvarts. Samtidigt kan maginnehållet från 
svanödlan ursprungligen ha inkluderar magstenar av 
kalksten som löst upp av magsyra (Martill 1992). För-
sök med strutsar har visat att 50 % av en kubformad 
kalksten med en diameter på 2 cm löses upp i magsyra 
under 24 h (Wings & Sanders 2007). Magstenarna från 
Åsen är färre till antalet och har en mindre samman-
lagd massa än majoriteten av tidigare beskriva mags-
tenar från svanödlor. Samtidigt har den största 
magstenen en maximal diameter som är den tredje 
största som hittills dokumenterats för magstenar från 
svanödlor (jämför bl.a. Everhart 2000; O’Gorman et 
al. 2014, tabell 1).   

5.2 Möjliga miljöer som gastroliterna 
kan ha hämtats ifrån 

Stenar med ett MPSI som är lägre än 0,66 och ett OPI 
som understiger -1,5 kommer med stor sannolikhet 
från en strandmiljö (Dobkins & Folk 1970). Resultaten 
av min undersökning visar att majoriteten av mags-
tenarna från Åsen kommer från en strandmiljö, vilket 
avviker från nästan alla tidigare undersökningar av 
MPSI och OPI för magstenar från svanödlor (Tabell 
1). Samtidigt indikerar standardavvikelsen att mags-
tenarna kommer från en flodmiljö. En högre standard-
avvikelse visar på en större variation i form oavsett 
partikelstorlek, vilket beror på att sediment från floder 
är sämre sorterade än sediment från stränder (Dobkins 
& Folk 1970). Magstenarna från Åsen har mycket va-
rierande MPSI (från 0,42 till 0,97 [se bilaga]) vilket 
avspeglar stora skillnader i form. De största mags-
tenarna som bestod av kvartssandsten var generellt 
mer diskformade (oblata) än de mindre. Enligt 
Dobkins & Folk (1970) är detta typiskt för stenar från 
en strandmiljö med hög vågenergi. Ett annat argument 
för detta är att samtliga kvartssandstenar trots sin hård-
het var avrundade vilket endast kan åstadkommas i en 
miljö med hög energi. 

Resultaten från min undersökning påminner om de 
från ett svanödlefossil som beskrevs av Hikida (1998). 
Hans tolkning var att magstenarna från svanödlefossi-

let kommer från en strandmiljö. Hikida (1998) anger 
dock inte OPI för magstenarna, vilket gör hans tolk-
ning mer osäker än resultaten i detta arbete. Det finns 
inget som säger att alla magstenar måste komma från 
antingen en strandmiljö eller en flodmiljö. En möjlig 
förklaring till att MPSI och OPI avviker från standard-
avvikelsen är att magstenarna har olika ursprung, d.v.s. 
majoriteten kommer från en strandmiljö men ett 
mindre antal från en flodmiljö. 

En möjlig felkälla är att magstenarna ändrar när de 
kolliderar med varandra i magsäcken. Experiment har 
visat att det tar ca 1 år för ett kvartsklaster med en dia-
meter på 2 cm att helt brytas ner i en strutsmage. Trots 
den kraftiga förslitningen behåller magstenarna sin 
generella form (Wings & Sanders 2007), vilket tyder 
på att formparametrarna är pålitliga indikatorer på 
magstenarnas ursprung.  

Resultaten från nästan alla tidigare undersökningar 
har visat att svanödlor sväljer stenar i eller nära flod-
mynningar (Darby & Ojankangas 1980; Schmeisser & 
Gillette 2009; O’Gorman et al. 2012; O’Gorman et al. 
2013). Åsen representerar en dränkt floddal 
(Lundegren 1934) som översvämmades under tidigaste 
sen campan (Skarby 1968). Förutom magstenarna har 
inga stenar hittats i den marina sanden vid Åsen trots 
att tusentals ton siktats under flera geologiska utgräv-
ningar. Om en del av magstenarna kommer från en 
flodmiljö har de troligtvis hämtats från en flodmyn-
ning norr om det som idag är Åsen (Johan Lindgren 
pers. komm.).  

De magstenar som kommer från en strandmiljö kan 
utgöras av sten från konglomeratlager. Konglomeratla-
gern från campan avsattes i en grundmarin miljö vid 
stormar (Erlström & Gabrielson 1985) och är vanliga i 
nära anslutning till horstar (Erlström & Gabrielson 
1985, 1992). Ett exempel är konglomeratlagren i Igna-
berga kalkbrott vid Nävlingeåsens nordöstra sluttning 
som utgörs sten och grus med en diameter på i genom-
snitt 2–5 cm. Klasterna är generellt diskformade vilket 
tyder på att de har avsatts nära en strand med hög 
energi (Erlström & Gabrielson 1992). Konglomerat-
lagren vid Ignaberga kalkbrott tillhör B. mammillatus-
zonen (Erlström & Gabrielson 1985) och är äldre än 
magstenarna från Åsen. Samtidigt måste liknande 
klippkuster ha funnits även när sedimenten från B. 
balvikensis-tid deponerades. 

En annan möjlighet är att magstenarna utgör sten 
som vaskats fram ur vittrat urberg. Sten som kommer 
från vittrat urberg förekommer längs sluttningar på 
restberg, t.ex. Ivö Klack (Lundegren 1934). På de 
magstenar som består av granit eller gnejs hade stora 
delar av fältspaten vittrat och omvandlats till lera. 
Detta tyder på att de utgör vittringrester från urberg.  

Darby & Ojakangas (1980) anser att det är orimligt 
att svanödlor (i synnerhet stora individer) hämtade 
magstenar från stränder med hög energi. De hävdar att 
eftersom svanödlor inte kunde röra sig på land så 
skulle de riskera att gå på grund och bli helt uteläm-
nade åt landlevande rovdjur.  

I Kristianstadbassängen finns branta klippkuster 
från tidig campan som har bevarat sin ursprungliga 
topografi, t.ex. vid Ivö Klack. Slutningen nedanför Ivö 
Klack har en lutning på upp till 35°. Dessutom före-
kommer storkallig korsskitning som kan ha bildats av 
tidvatten vid Ullstorp och Önnestad som ligger längs 
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Nävlingeåsens norra rand (Surlyk & Sørensen 2010).  
Även om svanödlor inte kunde röra sig på land skulle 
detta möjliggöra rörelser nära strandlinjen utan att ris-
kera att gå på grund.  

En av magstenarna består av kiselrik kalksten. 
Denna kunde lätt repas med ett metallobjekt men rea-
gerade mycket svagt på saltsyra jämfört med ren kalk-
sten, vilket tyder på att den är ett mellanting mellan 
flinta och kalksten (Leif Johansson pers. komm.). I 
Kristianstadbassängen är flinta endast känt från 
Belemnella lanceolata-zonen (Lundegren 1934) som 
är från den yngsta delen av yngre campan, dvs. betyd-
ligt yngre än sediment från B. balsvikensis-zonen 
(Einarson 2018). Denna flinta bildades på större vat-
tendjup och i kallare vatten än äldre sediment från 
Kristianstadbassängen (Christensen 1975; Siverson 
1993a, 1993b).  

Mäktiga lager från sen krita har tidigare täckt stora 
delar av södra Sverige (Japsen et al. 2016), vilket indi-
kerar att det funnits omfattande havsområden norr om 
Kristianstadbassängens nuvarande utsträckning 
(Einarsson 2018, fig.10).  Dessa kritlager har erodera-
des bort i samband med landhöjningar efter krita 
(Japsen et al. 2016), men rester av dem förekommer 
norr om Kristianstadbassängens nuvarande utbredning 
i norra Skåne, delar av Blekinge och delar av Halland i 
form av att utspridda sediment och flinta från sen krita 
(Lidmar-Bergström 1982).   

Detta öppnar för möjligheten att magstenen som 
består av kiselrik kalksten kan ha hämtats norr om 
Kristianstadbassängen i ett havsområde där vattnet var 
kallare och djupare (Johan Lindgren pers. komm.). 
Antagandet överrensstämmer med tidigare fynd av 
magstenar som visar att svanödlor  

hämtade magstenar långt ifrån där de senare dog 
(Shimada 1997; Everhart 2000; McHenry et al. 2005).  
Ett sätt att undersöka denna möjlighet är att jämföra 
mikrofossil (t.ex. dinoflagellater) (Lidmar-Bergström 
1982) från magstenen som består av kiselrik kalksten 
med mikrofossil från flinta och sediment som hittats i 
olika delar södra Sverige, men en sådan undersökning 
har ännu inte kunnat genomföras. 

5.3 Magstenarnas funktion 
Varför hade då svanödlor magstenar? Baserat på före-
komsten hos nutida vattenlevande ryggradsdjur pre-
senterar jag nedan ett antal hypoteser som rör före-
komst och användning av gastroliter. 

5.3.1 Tillgång på mineraler? 

Både fåglar och däggdjur har behov av mineraler och 
deras behov är därför mycket lika (med undantag för 
att fåglar behöver mer kalcium för att producera ägg). 
Ett sätt att tillgodogöra sig mineraler är att svälja 
magstenar (Fisher 1972). Maginnehåll från svanödlor 
visar att de bl.a. livnärde sig på fisk (Cicimurri & 
Everhart 2001), kräftdjur och musslor (McHenry et al. 
2005). Svanödlor hade generellt konformade och av-
långa tänder anpassade för att spetsa mjuka bytesdjur 
(Massare 1987), vilket visar att de svalde sina byten 
hela (Shuler 1950). Detta innebär att de kontinuerlig 
hade tillgång till ben och skal. Analyser av ben, skal 
och mjukvävnad har visat att fiskar och skaldjur gene-
rellt innehåller alla mineraler som fåglar och däggdjur 
har behov av (Pilkey & Goodell 1963; Nurnadia et al. 
2013). Det måste därför betraktas som överflödigt att 
svälja magstenar enbart för att utvinna mineraler.  

Tabell 1. Mätningar av formparametrar för magstenar från olika grupper av svanödlor samt stenar från floder och stränder. No-

tera de markerade raderna som visar fynd av magstenar från en strandmiljö (modifierad från O’Gorman et al. 2012, 2014, tabell 

2).  

Exemplar efter familj Medelvärde 

MPSI 

Standardavvikelse 

MPSI 

Medelvärde 

OPI 

Referens 

Elasmosauridae 

Elasmosauridae indet. 0,71 0,1 - Darby & Ojakangas (1980) 

Elasmosauridae indet. 0,634 0,087 - Hikida (1998) 

Elasmosauridae indet. 0,705 0,093 - Hikida (1998) 

Elasmosauridae indet. 0,736 - - Everhart (2000) 

Elasmosauridae indet. 0,69 0,11 0,15 Cerda & Salgado (2008) 

Elasmosaurida indet. 0,7 0,11 0,8 O’Gorman et al. (2012) 

Elasmosauridae indet. 0,69 0,11 -0,74 O’Gorman et al. (2013) 

Aristonectes sp. 0,71 0,11 -0,06 O’Gorman et al. (2014) 

Polycotylidae 

Dolichorhynchops sp. 0,73 - - Schmeisser & Gillette (2009) 

Familj okänd 

Plesiosauria indet. 0,62 0,13 -2,11 Detta arbete 

Flod 0,68 0,105 0,18 Dobkins & Folk (1970) 

Strand, låg vattenenergi 0,64 0,087 -0,81 Dobkins & Folk (1970) 

Strand, hög vattenenergi 0,58 0,087 -2,13 Dobkins & Folk (1970) 
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5.3.2 För att lindra magsmärtor under fasta eller 
svält?  

En hypotes som har föreslagits för sälar och sjölejon är 
att stenar sväljs för att lindra smärtor i samband med 
fasta (Howel 1930). Inom gruppen Pinnipedia är det 
vanligt att både hanar och honor fastar när de befinner 
sig på land under parningssäsongen. Denna fasta är 
särskilt ansträngande för honorna eftersom de regel-
bundet måste förse sina ungar med modersmjölk 
(Champagne et al. 2012). Om hypotesen stämmer 
borde individer som fastar innehålla fler magstenar. 
Detta har bekräftats av Laws (1956) och Bryden 
(1999) för den sydliga sjöelefanten (Mirounga le-
onina). Enligt Laws (1956) har sjöelefantungar mer 
sten och grus i magen under fastan (som inträffar un-
der sommarmånaderna) och mindre under våren och 
hösten. Han tolkade detta som att djuren sväljer stenar-
na inför sommarens fasta och sedan spyr upp dem in-
nan de återvänder till havet. Det senare stöds av obser-
vationer av sälar som spyr upp stenar på stranden un-
der hösten. Bryden (1999) undersökte maginnehållet 
från 40 sjöelefantungar. Han noterade att de individer 
som hade en magsäck fylld med bytesdjur och ett 
tjockt späcklager inte innehöll sten och grus. Eftersom 
sjöelefanter äter mer innan fastan tyder detta på att 
individer med välfyllda magar just har kommit iland. 
Han observerade också att individer som fastat under 
en längre tid innehöll mer sten och grus än individer 
som precis kommit iland.  
 Spalding (1964) hävdar dock att det samband som 
Laws (1956) observerade för sjöelefanter saknar giltig-
het då Stellers sjölejon (Eumetopias jubatus) bär på 
magstenar året om. Nordøy (1995) rapporterade om en 
grönlandssäl (Phoca groenlandica) som innehöll 139 
magstenar med en sammanlagd vikt på ungefär 2,5 kg. 
Magen innehöll fiskrester vilket tyder på att den nyss 
hade ätit. Späcklagrets tjocklek och djurets vikt var 
normala för säsongen. Enligt Nordøy (1995) visade  
undersökningar av maginnehåll från 150 fastade sälar 
att de inte innehöll magstenar. Detta indikerar att 
magstenar inte användes för att lindra magsmärtor 
under fastan. Likaså har landlevande reptiler som fas-
tar under flera månader inte observerats bära på mags-
tenar (Secor & Phillips 1997). Detta gäller även för 
krokodiler där honorna har lika stor mängd magstenar 
när de ruvar på äggen som under resten av året (Darby 
& Ojakangas 1980).  
 Ett fossiliserat svanödlefoster visar att dessa djur 
födde levande ungar. I likhet med nutida marina dägg-
djur kan de även tagit hand om sina ungar (O’Keefe & 
Chiappe 2011). Fossil från andra marina reptiler som 
födde levande ungar (t.ex. fisködlor och mosasaurier) 
tyder på att födseln ägde rum i vattnet (Caldwell & 
Lee 2001; Maxwell & Caldwell 2003). Stora svanöd-
lor kunde förmodligen inte röra sig på land (Romer 
1966; Darby & Ojakangas 1980). Det är därför troligt 
att åtminstone elasmosaurier födde sina ungar i vatt-
net. 
 Värt att notera är att skelett från svanödlor med 
maginnehåll endast ger information om vad djuren 
nyligen svalt innan dödstillfället. Svanödlor kan ha 
svalt stenar för att lindra magsmärtor under perioder 
med sämre tillgång på föda. Svanödleskelett med ma-
ginnehåll bestående av både magstenar och rester av 
bytesdjur har påträffats (Sato & Tanabe 1998; Ci-

cimurri & Everhart 2001). Enligt vad som sagts om 
nutida djur tyder detta på att svanödlor inte använde 
magstenar enbart för att lindra magsmärtor under fasta 
eller svält. Vidare undersökningar av nutida djur är 
nödvändiga för att avgöra om hypotesen kan förklara 
förekomsten av magstenar hos svanödlor. 
 

5.3.3 Destruktion av parasiter? 

Hamilton (1934) föreslog att magstenar inom gruppen 
Pinnipedia kanske används för att sönderdela parasiter 
(speciellt parasitmaskar). Om denna hypotes är sann 
borde det finnas en korrelation mellan förekomsten av 
magstenar och parasitmaskar. Studier av sjölejon 
(Alonso et al. 2000) och sälar (Lucas et al. 2003) har 
visat att det inte finns någon sådan korrelation. 
 Krokodiler kan innehålla både magstenar och para-
siter (Medem 1958; Delany et al. 1988; Platt et al. 
2006). Dessa studier är dock otillräckliga för att kunna 
fastställa om det finns någon korrelation mellan mags-
tenar och magparasiter, eftersom det inte tydligt anges 
hur många krokodiler som innehöll båda stenar och 
parasiter, samt hur många krokodiler som bara inne-
höll stenar eller parasiter. Utan denna information kan 
ingen korrelation fastställas. En studie av maginnehål-
let från 11 pansarkrokodiler (Crocodylus ca-
taphractus) visade att dessa individer totalt innehöll 89 
magstenar men inte en enda mask eller annan parasit 
(Pauwels et al. 2003). Denna hypotes är således osan-
nolik för plesiosaurier.  
 

5.3.4 Svalda av misstag?  

Om ett djur innehåller magstenar med stor massa eller 
ett stort antal magstenar tyder detta på att stenarna 
svalts avsiktligt (Wings 2007). Flera studier av sälar 
visar att djuren kan bära på ett stort antal magstenar 
och enskilda magstenar med stor massa (Nordøy 1995; 
Webb et al. 1998; Bryden 1999). Dessutom har obser-
vationer visat att elefantsälungar (Mirounga leonina) 
aktivt äter grus från stranden (Bryden 1999). Schuert 
& Mellish (2016) undersökte 128 magstenar som 
spytts upp av Stellers sjölejon (Eumetopias jubatus) 
och fann en korrelation för magstenarna som indikerar 
att sjölejonen föredrar sfäriska och avrundade stenar, 
vilket tyder på att de inte svaldes av misstag. 
 Upp till 130 magstenar har hittats hos vissa kejsar-
pingvinungar. Majoriteten av magstenarna var avrun-
dade och det förekommer observationer som visar att 
kejsarpingviner både aktivt sväljer och spyr upp sten 
och grus. Detta beteende har också observerats hos 
flera andra pingvinarter (Beaune et al. 2009). 
 För nilkrokodilen (Crocodylus niloticus) har flera 
argument presenterats som talar mot att magstenar 
sväljs av misstag: (1) unga individer bär på gastroliter 
men lever i en miljö där de inte har tillgång till sådana 
stenar; (2) vuxna individer som lever i en miljö där 
stenar saknas bär på magstenar med lika stor samman-
lagd massa som krokodiler som lever i en miljö där 
tillgången på stenar är god; och (3) äldre individer har 
inte fler magstenar än yngre, vilket man kan förvänta 
sig om de sväljs av misstag (Cott 1961). Dessutom har 
aktivt intag av magstenar observerats hos alligatorer 
(Peaker 1969; Fitch-Snyder & Lance 1993).  
 Svanödleskelett innehåller ofta flera hundra mags-
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tenar och dessa kan ha en total vikt på upp till 13 kg 
(O’Gorman et al. 2014, tabell 1). Enskilda magstenar 
kan ha en maximal diameter på 17 cm och väga nästan 
1,5 kg (Everhart 2000). Undersökningar av magstenar-
nas mineralogi visar att de består av bergarter som 
förekommer naturligt hundratals kilometer från platsen 
där svanödlorna levde och jagade (Everhart 2000; 
McHenry et al. 2005).  
 Hypotesen att svanödlor svalde stenar enbart av 
misstag är orimlig även ur ett evolutionärt perspektiv. 
Individer som kunde skilja stenar på havsbottnen från 
bytesdjur borde gynnas av det naturliga urvalet jämfört 
med individer som regelbundet svalde stenar av miss-
tag och därmed fick i sig mindre föda.   
 En annan möjlighet är att magstenar sväljs genom 
att de redan finns som magstenar i bytesdjur. Det är 
vanligt bland flera grupper av fiskar att svälja ner sand 
och grus (Wings 2007). Sanden i magen på elefantsä-
lar kommer från den fisk som dessa djur lever av 
(Laws 1956). Det är mycket möjligt att den sand och 
grus som förekommer i magen hos svanödleskelett kan 
ha svalts av misstag, men denna förklaring är orimlig 
för större magstenar.    
 Svanödlorna kunde bara svälja objekt som är 
mindre än bredden på svalget (bredden på underkäken 
där den fäster vid överkäken; Shuler 1950), eftersom 
det är osannolikt att underkäken kunde frigöras från 
överkäken utan att käken gått ur led (Welles 1949; 
Cicimurri & Everhart 2001). Detta avstånd är i regel 
under 10 cm för svanödlor (Massare 1987), men kan i 
sällsynta fall uppgå till 15 cm. Detta innebär att 
svanödlor bara kan svälja magstenar med en interme-
diär diameter som är mindre än svalgets bredd 
(Cicimurri & Everhart 2001). Svanödlornas strupe var 
förmodligen flexibel (Shuler 1950). Everhart (2000) 
beskrev en samling magstenar som vägde över 13 kg 
från en elasmosaurid svanödla med en längd på 8–9 m. 
Den tyngsta av dessa magstenar hade en intermediär 
diameter på över 10 cm. Detta visar att svanödlor i 
vissa fall svalde stenar med en intermediär diameter 
som är nästan lika stor som svalget.     
 Sådana stenar kan inte ha svalts av fiskar, eftersom 
detta skulle kräva att fiskarna svalde stenar som är 
nästan lika breda som den egna kroppen. Den enda 
möjlighet som återstår är att svanödlor får i sig mags-
tenar av misstag genom att äta upp magsäcken från 
andra större djur som använder magstenar, t.ex. kadav-
ret från en annan svanödla. Men eftersom det inte 
finns några bevis för att svanödlor levde av andra djur 
som själva kan ha haft magstenar med en total massa 
på 13 kg (se Introduktion) finns det inga skäl att be-
akta detta alternativ. Det får därmed betraktas som 
uteslutet att svanödlor skulle ha svalt större stenar av 
misstag. 
 
5.3.5 För att rensa magen från matrester?  

Rovfåglar spyr upp magstenar efter att de ätit för att 
avlägsna slem och fett från magsäcken. Denna funkt-
ion kan vara gemensam för olika grupper som livnär 
sig på kött med hög fetthalt (Fox 1995). Undersök-
ningar har visat att både pingviner (Splettstoesser & 
Todd 1999) och medlemmar av gruppen Pinnipedia 
(McIntosh et al. 2006) spyr upp matrester och mags-
tenar samtidigt. Det har föreslagits att magstenar hos 
sälar och sjölejon spys upp för att avlägsna svärsmälta 

fiskben. Nordøy (1995) rapporterade att maginnehållet 
från en grönlandssäl innehöll svårsmälta delar från 
fiskar (ryggkotor och käkben), vilket stöder denna 
hypotes. Samtidigt har andra studier visat att mags-
tenar finns kvar i magen hos elefantsälar under flera 
månader (Bryden 1999). Enligt Wings (2007) visar 
detta att hypotesen är osannolik.  
 Hypotesen är möjlig även för svanödlor men för-
modligen mindre trolig för åtminstone elasmosaurier 
eftersom de i vissa fall svalde magstenar som är nästan 
lika breda som svalget i en hals med en längd på 5–6 
m (Everhart 2000; Cicimurri & Everhart 2001), dvs. 
en anatomisk anpassning som saknar motstycke bland 
nutida marina ryggradsdjur (Sachs et al. 2013).  
 

5.3.6 Magstenar som ballast?  

En studie av maginnehållet hos 59 sjölejon (Otaria 
flavescens) visade en positiv korrelation mellan mags-
tenarnas vikt och längden på individerna, dvs. ju 
längre individ desto större sammanlagd massa med 
magstenar (Alonso et al. 2000). En annan studie utförd 
av Drehmer och Oliviera (2003) på sjölejon bekräftade 
detta samband. De betonade dock att mängden data är 
för liten för att med säkerhet kunna stödja Alonso et 
als. (2000) resultat. För gruppen Pinnipedia beror flyt-
förmågan på mängden fett i kroppen, dvs. hur tjockt 
späcklager individen har, och djurets massa. Större 
mängd fett och mindre massa ger ökad flytkraft (Webb 
et al. 1998, tabell 1; Beck et al. 2000). Om syftet med 
magstenar är att motverka flytförmågan och få djuret 
att sjunka borde individer med tjockare späcklager och 
mindre massa innehålla magstenar med en större sam-
manlagd vikt och vice versa. Alonso et al. (2000) 
anger inga argument för sin tolkning och det är därmed 
oklart hur resultaten skall tolkas. Om procentandelen 
späck är lika stor i små och stora individerna borde de 
små individerna ha större behov av ballast. Det är 
också oklart om längre individer i hans studie alltid 
hade större massa än kortare. Alonso et al. (2000) 
anger inte hur mycket späck individerna har eller för-
hållandet mellan individernas massa och magstenarnas 
vikt vilket gör hans tolkning tvivelaktig.  
 Schuert och Mellish (2016) kompletterade tidigare 
studier med att samla in uppspydda magstenar från 
sjölejon tillfälligt hållna i fångeskap. Studien visade på 
ett samband som tidigare observerats: tyngre individer 
innehöll en större massa med magstenar. Enligt förfat-
tarna är resultaten dock osäkra bl.a. därför att tidpunk-
ten då magstenarna svaldes och det totala antalet 
magstenar hos varje individ var okänt. De (Schuert och 
Mellish 2016) antyder att mindre individer behöver 
fler magstenar för att minska flytförmågan och därmed 
kunna dyka, men anger inga argument för detta påstå-
ende. Återigen jämförs bara massan och inte procent-
andelen späck. Dessutom är korrelationen osäker då 
den enbart är baserad på tre individer.   
 Beräkningar av flytförmågan hos kejsarpingvin-
ungar visar att en pingvin som väger 12 kg behöver 
magstenar med en vikt på minst 1,3 kg för att sjukna 
ner till över 50 m djup (dvs. det djup där pingvinerna 
söker efter föda). Detta motsvarar ungefär 11 % av 
kroppsmassan. Kejsarpingvinungar bär på magstenar 
innan de själva dyker ner i havet för att jaga och mags-
tenarnas massa motsvarar bara ca 0,7 % av kroppsmas-
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san (Beaune et al. 2009). Dessutom har studier av kej-
sarpingviner visat att in- och utandning är tillräckligt 
för att reglera flytförmågan (Sato et al. 2002). Samti-
digt rapporterade Beaune et al. (2009) att kejsarping-
vinungar ibland sväljer sand och grus innan de dyker 
för första gången. Eftersom det inte är känt hur stor 
andel gastroliter vuxna kejsarpingviner bär på i förhål-
lande till kroppsvikten kan det inte uteslutas att mags-
tenar i någon mån används för att reglera flytför-
mågan.  
 Datormodelleringar har använts för att undersöka 
vilken effekt magstenar har på flytförmågan hos såväl 
krokodiler som svanödlor (Henderson 2003, 2006). 
Simuleringar med en alligator som modell visade att 
det krävs magstenar med en massa motsvarande 6 % 
av kroppsvikten för att få djuret att sjunka när lung-
orna är fulla med luft. Samma effekt på flytförmågan 
kan framkallas helt utan magstenar genom att minska 
lungvolymen med 40–50 % (Henderson 2003). Kroko-
diler bär på magstenar med en vikt som är betydligt 
mindre än den massa som är nödvändig för att på egen 
hand reglera flytförmågan (Cott 1961; Brazaitis 1969). 
Dessutom är in- och utandning en mycket effektivare 
metod för att reglera flytförmågan jämfört med an-
vändningen av magstenar; en minskning med lungvo-
lymen på 10 % har samma effekt på flytförmågan som 
magstenar med en massa motsvarande 1 % av kropps-
vikten (Henderson 2003).  
 En kombination av magstenar och minskad lungvo-
lym har fördelen att djuret kan sjunka med mer luft i 
lungorna (Henderson 2003), vilket kan förlänga tiden 
som en krokodil kan spendera under vatten (Seymour 
1982). Det är dock oklart hur viktigt detta är för kroko-
diler, eftersom de är växelvarma och har en puls som 
påverkas av temperaturvariationer under dagen 
(Henderson 2003). Studier av nilkrokodiler visar att 
deras magstenar vilar mot den undre magväggen. 
Magstenarnas låga position gör att de sänker kroppens 
tyngdpunkt och stabiliserar kroppen ”i analogi med 
lasten i ett skepps lastutrymme” (Cott 1961, s. 244). 
Om unga krokodiler hamnar på djupt vatten måste de 
sprattla med benen för att inte rulla runt. Detta indike-
rar att magstenar kan vara betydelsefulla för stabilite-
ten (Cott 1961).  
 Liknande modelleringar har använts för att under-
söka hur svanödlors flytförmåga påverkas av mags-
tenar. Två olika morfologier har använts: en med kort 
och en med lång hals. En modell av en krokodil och en 
havsskölpdadda användes som kontroller. Dessa mo-
deller gav resultat som stämmer överrens med hur 
dessa djur beter sig i naturen, vilket tyder på att 
svanödlemodellerna förmodligen är ganska realistiska. 
För både kort- och långhalsade svanödlor krävdes 
magstenar motsvarande 12–13 % av kroppsvikten för 
att få djuret att sjunka när lungorna var fyllda med luft. 
För att få samtliga svanödlemodeller att sjunka kräv-
des magstenar med en massa i förhållande till kropps-
massan som är större än verkliga fynd av magstenar. 
Om en korthalsad svanödla väger 218 kg och minskar 
lungvolymen med 50 % krävs fortfarande magstenar 
med en massa motsvarande 4,6 % av kroppsvikten för 
att få kroppen att sjunka genom vattenpelaren. Detta 
kan jämföras med den tyngsta samlingen magstenar 
som har en total vikt på lite drygt 13 kg. För en 9 m 
lång svanödla som antas väga 2 800 kg innebär detta 

att magstenarna motsvarar ungefär 0,5 % av den totala 
kroppsvikten. Även om man antar att magstenarnas 
vikt motsvarar 1 % av kroppsmassan är effekten på 
flytförmågan minimal (Everhart 2000).  
 Slutsatsen är att magstenar har en försumbar effekt 
på flytförmågan jämfört med vanlig in- och utandning 
(Henderson 2006). Enligt Henderson (2006) innebär 
detta att hypotesen att magstenar användes som ballas 
hos svanödlor måste förkastas. Samtidigt visade mo-
delleringar att magstenar med en massa motsvarande 1 
% av kroppsvikten stabiliserade denna när djuret be-
fann sig på 10 meters djup (Henderson 2006).  
 Wings (2007) anser att modellerna som utvecklats 
av Henderson (2003, 2006) har god potential att appli-
ceras på medlemmar av gruppen Pinnipedia. Liknande 
modelleringar bör också kunna utföras för pingviner 
för att bättre förstå hur flytförmågan regleras inom 
olika djurgrupper med simsätt som påminner om svan-
ödlornas.  
 Taylor (1993) menar att alla marina fyrfota rygg-
radsdjur som har magstenar borde livnära sig på unge-
fär samma föda om magstenar används för att sönder-
dela födan. Om gastroliter däremot fungerar som ball-
ast borde alla marina djurgrupper med samma kropps-
form och simsätt bära på magstenar. Denna förutsä-
gelse är möjlig eftersom marina djurgrupper med olika 
simsätt har anpassat sig till at leva i samma miljö och 
av samma föda.  
Enligt Taylor (1993) förekommer magstenar hos ma-
rina fyrfota ryggradsdjur som simmar med två eller 
fyra ben omvandlade till fenor: svanödlor, pingviner 
och medlemmar av familjen Otariidae (sjölejon och 
pälssälar). Samtidigt är magstenar ovanliga eller sak-
nas helt hos marina fyrfota ryggradsdjur som simmar 
undulerande med bakkroppen eller med en stjärtfena: 
fisködlor, mosasaurier, medlemmar av familjerna 
Odobenidae (bl.a. valrossen) och Phocidae (öronlösa 
sälar) samt valar. Han (Taylor 1993) medger att havs-
sköldpaddor utgör ett undantag eftersom de simmar 
med fenorna men inte bär på magstenar. Han betonar 
dock att sköldpaddornas stela ryggsköld omöjliggör ett 
slingrande simsätt. Dessutom skulle ryggskölden i sig 
kunna fungera som ballast och därmed som ett kom-
plement till magstenar.  
 Enligt Wings (2007) är magstenar lika vanliga 
inom gruppen Phocidae som de är inom gruppen 
Otariidae. Om man antar att magstenar används som 
ballast inom gruppen Otariidae finns det inga skäl att 
anta att de inte används som ballast inom Phocidae. 
Han betonar också att om magstenar användes som 
ballast inom familjen Otariidae men inte inom familjen 
Phocidae kan man förvänta sig en tydlig skillnad i hur 
djupt dessa grupper dyker. En sådan tydlig skillnad 
finns inte. Wings (2007) drar således slutsatsen att 
Taylors (1993) korrelation är tvivelaktig.  
 Förtjockning och förtätning av benvävnaden och 
reduktion av märgkaviteten (pachyostosis) är vanligare 
inom djurgrupper som är sämre anpassade till ett liv i 
havet, men saknas inom djurgrupper med stort behov 
av snabbhet och manövreringsförmåga för att kunna 
fånga sina byten (Houssaye 2009). Ett exempel är nu-
tida sjökor med kraftigt förtätning av revbenen 
(Domning & De Buffrénil 1991). Denna pachyostosis 
anses kunna fungera som ett komplement till mags-
tenar för att reglera flytförmågan (Storrs 1993). En 
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studie av benstrukturen i ryggkotor från vuxna och 
unga svanödlor visade att unga individer hade mer 
massiva ben medan de vuxna individernas ben var mer 
porösa (osteoperosis; Wiffen et al. 1995). Om unga 
svanödlor bar på magstenar kan dessa ha haft en annan 
funktion än att reglera flytförmågan, förutsatta att både 
pachyostosis och magstenar enbart används som ball-
ast. Magstenar har dock hittats i unga (O’Gorman et al. 
2012), halvvuxna (Cerda & Salgado 2008) och vuxna 
(Darby & Ojakangas 1980) svanödlor inom familjen 
Elasmosauridae. Detta indikerar att åtminstone juve-
nila svanödlor inte använde magstenar enbart som 
ballast. 
 Magstenar har högre densitet än ben vilket gör att 
ett djur nedsänkt i vatten snabbt kan öka eller minska 
densiteten (Taylor 1993), och därmed flytförmågan, 
genom att omväxlande svälja och spy upp magstenar. 
Denna strategi anses vara effektivt för gruppen Pinni-
pedia (Harrison & Kooyman 1968). Det är osannolikt 
att svanödlor använde samma strategi då de i vissa fall 
levde hundratals kilometer från närmaste miljö där 
dessa stenar finns tillgängliga. För elasmosaurida 
svanödlor måste det varit ineffektivt att svälja ner och 
spy upp stenar som är nästan lika bredda som svalget 
längs en upp till 5–6 m lång hals (Everhart 2000; Ci-
cimurri & Everhart 2001). Detta blir lättare att förstå 
om man jämför med nutida djur. Enligt Davenport et 
al. (1990) tog det flera minuter för en ung krokodil att 
svälja stora och/eller hårda objekt.  
 

5.3.7 Bearbetning av födan?  

Hypotesen att magstenar används för att underlätta 
nedbrytningen av födan är allmänt accepterad för fåg-
lar (Ziswiler & Farner 1972). Dessa djur har en 
”muskelmage” som bryter ner födan genom att ryt-
miskt dras ihop och magstenarna kan användas som 
”tänder” i magen för lättare sönderdela födan (Wings 
2007). Det är omtvistat hur beroende fåglar är av 
magstenar (Wings 2007). Vissa fröätande fågelarter 
kan svälta ihjäl om de saknar tillgång till grus 
(Siivonen 1963). I allmänhet verkar magstenar vara 
användbara men inte livsviktiga för fåglar (Mangold 
1927). Fossila magstenar tyder på att även köttätande 
dinosaurier använde någon form av muskelmage för 
att bryta ner födan (Wings & Sanders 2007). Mags-
tenar har vidare hittats hos både unga och vuxna 
kungspingviner. Unga kejsarpingviner som matas av 
sina föräldrar har ingen användning av magstenar för 
at bryta ner födan, eftersom de mottar föda som redan 
bearbetats i föräldrarnas magsäck. Det är däremot tro-
ligt att vuxna kejsarpingviner använder magstenar för 
att sönderdela födan (Beaune et al. 2009).   
 Krokodilernas magsäck liknar fåglarnas muskel-
mage och anses ha en liknande funktion (Romer 1962; 
Sokol 1971). Små reptiler som lever av leddjur kan 
behöva magstenar för att bryta ner dessas exoskelett 
(Sokol 1971). Studier av unga krokodiler har visat att 
de sväljer stenar efter att ha ätit leddjur (Fitch-Snyder 
& Lance 1993), och att dessa magstenar rör sig i ma-
gen tillsammans med rester av födan, vilket tyder på 
att de är involverade i matsmältningen (Davenport et 
al. 1990). Samtidigt visade en undersökning av Platt et 
al. (2013) att unga krokodiler som lever på leddjur 
saknar gastroliter medan vuxna och halvvuxna indivi-

der bär på magstenar.  
 Enligt Darby & Ojakangas (1980) visar ett opubli-
cerat försök att magstenar kan underlätta nedbrytning-
en av mindre däggdjur i en krokodilmage. I studien 
användes röntgen för studerades en mus som låg i 
magsäcken på en kajman. För att musen skulle fram-
träda tydligare hade den färgats med självlysande 
vätska. Efter 36 timmar började magstenarna röra sig 
”som stenar i en cementblandare” (Darby & Ojakangas 
1980, s. 553) och musens självlysande kropp sönder-
delades. Röntgenundersökningar av magsäcken hos 
sjölejon har visat att stenarna omsätts i magsäcken när 
den dras ihop (Needham 1997). Taylor (1993) menar 
att det vore farligt att använda magstenar för att krossa 
delar av bytesdjur som består av kitin, t.ex. käkelement 
(näbbar) från bläckfiskar, eftersom detta skulle produ-
cera vassa skärvor som kan skada inälvorna. Studier av 
avföringen från sjölejon har visat att endast små käke-
lement från tioarmade bläckfiskar passerar genom tar-
marna (Gales & Cheal 1992), medan större delar frag-
menteras eller spys upp (McIntosh et al. 2006). Det är 
troligt att sjölejon och andra medlemmar av gruppen 
Pinnipedia som livnär sig på bläckfisk har hittat ett sätt 
att lösa Taylors (1993) problem. En möjlig lösning 
presenterades av Wings (2007, s. 6) som hävdar att 
”fåglar är kapabla av att svälja och bryta ner skarpa 
föremål som flinta eller glas utan skador på matsmält-
ningsorganet”.  
 Studier av sjölejon har visat att fler magstenar 
spyddes upp under sommarmånaderna, när sjölejonen 
är något magrare än under övriga året. Detta ger ett 
visst stöd åt att de används för att sönderdela födda, 
eftersom sjölejonen äter mindre under sommarmåna-
derna (Schuert och Mellish 2016). En annan studie av 
Spalding (1964) visade att 30 % av alla sjölejon inne-
håller mellan 1 och 10 magstenar. Samtidigt har sjöle-
jon tänder som är funktionella för att gripa tag i och 
slita sönder med inte för att tugga födan. Av detta skäl 
har de stort behov av magstenar för att bryta ner hårda 
delar, som t.ex. ben och större kitinrester.   
 Grönlandssälar har små tänder som inte heller är 
anpassade för att tugga födan (Nordøy 1995). De liv-
när sig därför normalt på mindre fisk och kräftdjur 
med mjuka skal som kan brytas ner utan magstenar 
(Lydersen et al. 1991; Nordøy 1995). Grönlandssälar 
har normalt en utbredning som är begränsad till Ba-
rents hav (Wiig 1988). Under slutet av 1970-talet och 
speciellt under slutet av 1980-talet invaderades Norges 
nordkust av grönlandssälar. Undersökningar av dessa 
grönlandssälar visade att majoriteten av deras magin-
nehåll utgjordes av större fiskar (Haug et al. 1991). 
Nordøy (1995) undersökte en grönlandssäl som fång-
ats under sälinvasionen utanför Norges nordkust och 
fann att denna individ hade ett maginnehåll som best-
od av över 2,4 kg magstenar och rester av stora fiskar 
(0,3-0,7 kg). Enligt författaren visar detta att mags-
tenarna kan ha svalts tillfälligt för att lättare kunna 
bryta ner ben från större fiskar. Av de grönlandssälar 
som fångades med nät under sälinvasionen var det få 
som innehöll magstenar. Detta kan bero på att sälarna i 
de flesta fall spyr upp magstenarna under panik för att 
komma loss från nätet.  
 I ovanliga fall har magstenar från svanödlor hittats 
tillsammans med rester av bytesdjur. I maginnehållet 
från en stor (ca 10 m lång) elasmosaurie påträffades 
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fiskkotor samt fragmenterade (1–2 mm stora) fiskben 
och fjäll tillsammans med 96 magstenar. Observation-
er av maginnehållet visade att pulveriserade fiskben 
och fjäll satt fast på ytan av vissa magstenar (Cicimurri 
& Everhart 2001). McHenry et al. (2005) beskrev ma-
ginnehållet från två elasmosaurida svanödlor som best-
od av delar och fragment av ryggradslösa djur och 
fiskar samt bromaliter (rester efter matsmältningen 
som ännu inte kommit ut som avföring). Dessa förfat-
tare betonade att det förekom kompletta skaldelar i 
bromaliterna vilket visar att en del skalrester aldrig 
pulveriserades. Det fossila maginnehållet (inklusive 
bromaliterna) uppvisade inga tecken på etsning av 
magsyra. Maginnehåll från en polycotylid svanödla 
visade sig innehålla 30 små (5–15 mm breda) käkele-
ment från ammoniter i förening med magstenar. Käke-
lementen tillhörde av allt att döma små ammoniter 
vars skall kan ha löst upp av magsyra. De svaldes för-
modligen hela ”även om svanödlans tänder inte var 
lämpade för att krossa skal” (Sato & Tanabe 1998, s. 
630).  
 Svanödlor svalde sina byten hela (Shuler 1950) i 
likhet med t.ex. pingviner (Zhao et al. 2015), krokodi-
ler (Davenport et al. 1990) och sjölejon (Nordøy 
1995). För dessa nutida grupper är det sannolikt att 
magstenar avsiktligt eller oavsiktlig underlättar sön-
derdelning av födan under matsmältningen. Det är 
därför troligt att magstenar hade en motsvarande roll 
även i magen hos svanödlor.  
 
5.3.8 Flera olika funktioner?  

Darby & Ojakangas (1980) anser att krokodiler använ-
der magstenar som ballast för att öka kroppens stabili-
tet när den är nedsänkt i vatten. De medger samtidigt 
att det är oundvikligt att magstenarna på något sätt 
involveras i matsmältningen. Stenarna befinner sig i 
samma område som det övriga maginnehållet och det 
är därför inte osannolikt att dessa stenar bidrar till att 
sönderdela födan.  
De betonar att denna funktion är sekundär och att ste-
narna primärts sväljs för att fungera som ballast. För 
att förstå vilken funktion magstenar hade hos svanöd-
lor bör man enligt Darby & Ojakangas (1980) utgå 
från nutida krokodiler. Slutsatsen blir att svanödlor 
använde magstenar primärt som ballast men att de 
också oavsiktligt kan ha underlättat nedbrytningen av 
födan. 
 Beaune et al. (2009) drog liknande slutsatser för 
pingviner. De menar att det är troligt att magstenar kan 
ha flera funktioner hos pingviner: för att underlätta 
sönderdelning av födan, för att lindra magsmärtor un-
der fasta eller svält, och för att reglera flytförmågan.  
 Hypotesen att magstenar hade flera funktioner in-
nebär att de borde haft en större betydelse för djurets 
beteende jämfört med om de bara hade en funktion. 
Om magstenar har en funktion som viktig för överlev-
naden borde en stor andel av individer inom en popu-
lation innehålla magstenar (Taylor 1993; Wings 2007).  
Även om en svanödla dör i en marin miljö som är 
gynnsam för bevaring av kompletta skelett är det 
mycket svårt att avgöra hur viktiga magstenar var för 
svanödlor. Det är möjligt att magstenarna separerades 
från kroppen genom att de föll ut ur magen på ett rutt-
nande kadaver innan det avsattes på havsbotten 
(Taylor 1993; Everhart 2000), eller att magsäcken med 

magstenarna konsumerades av en asätare, t.ex. en 
större haj (Shimada 1997). En annan möjlighet är att 
individen dog innan de hunnit svälja några magstenar 
(Cicimurri & Everhart 2001). Enligt Taylor (1993) 
innebär detta att marina fyrfota djur kan vara en källa 
till stenar som hittas i finkorniga sediment, dvs. i en 
miljö där stenar inte avsätts genom vågor och ström-
mar. Det kan därför i vara av intresse att i framtiden 
mer noggrant dokumentera fynd av stenar i sådana 
miljöer.  
 

6 Slutsatser 
Magstenarna (gastroliterna) från Åsen kan vara det 
första fyndet av magstenar från Kristianstadbassängens 
kritavlagringar. De är generellt väl avrundade och ma-
joriteten består av hård, kvartscementerad sandsten. 
Magstenarna är få till antalet och har en liten samman-
lagd vikt jämfört med majoriteten av tidigare fynd av 
gastroliter från svanödlor. Mätningar visar att majori-
teten av magstenarna kommer från en strandmiljö och 
en del av dem kan komma från en strand med hög 
energi. Samtidigt är det möjligt att ett mindre anntal 
kommer från en flodmiljö. Detta avviker från nästan 
alla tidigare undersökningar som visar att svanödlor 
enbart hämtade magstenar från flodmynningar. Det 
mest troliga är att svanödlor använde magstenar för att 
sönderdela födan eller för att stabilisera kroppen i vat-
tenrymden. Det är också troligt att magstenar hos 
svanödlor kan ha haft båda dessa funktioner samtidigt. 
Vidare undersökningar av nutida djur med magstenar 
är nödvändiga för att bättre förstå vilken funktion 
dessa kan ha haft hos svanödlor (Tabell 2) 
 

Tabell 2. Förslag på framtida studier av nutida djur som har 

magstenar.  

                              Förslag på framtida undersökningar 

Hypotes Förslag 

1) För att lindra 

magsmärtor 

under svält eller fasta 

• Undersöka förekomsten av 

magstenar under olika faser 

av pingviners livscykel 

(Beaune et al. 2009) 

 

2) Destruktion av parasiter • Undersöka om en 

korrelation föreligger 

mellan parasiter och 

magstenar för pingviner och 

krokodiler.  

 

3) Reglering av 

flytförmågan 
• Beräkna magstenarnas 

massa i förhållande till 

kroppsmassan för vuxna 

pingviner 

• Utföra datormodelleringar 

för gruppen pinnipidea 

(Wings 2007) och 

pingviner. 

 

4) Bearbetning av födan  • Använda röntgen för att 

studera skillnaden i 

matsmältningsförloppet 

mellan individer som har 

och inte har magstenar för 

krokodiler, pingviner och 

medlemmar av gruppen 

Pinnipidea.  
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Axellängd (cm) Parametrar 
A – axel  B – axel  C – axel  MPSI  OPI 

5,73 3,66 2,74 0,71 4,02 

5,31 4,32 1,81 0,52 -6,37 

4,90 4,0 1,75 0,54 -6 

5,95 4,93 2,10 0,53 -6,7 

5,15 3,92 2,22 0,62 -1,86 

4,19 3,13 2,81 0,84 4,0 

3,81 3,50 3,47 0,97 4,5 

3,53 3,25 2,08 0,72 -5,2 

3,78 3,51 1,66 0,59 -8,49 

4,35 3,76 2,22 0,67 -4,37 

5,26 4,12 1,86 0,54 -4,66 

5,67 4,01 2,43 0,64 0,29 

5,98 4,02 1,85 0,52 -0,82 

7,02 3,63 2,84 0,68 7,69 

8,42 4,96 3,0 0,6 3,88 

6,90 5,37 2,18 0,5 -5,57 

10,41 4,37 3,67 0,67 11,24 

9,01 7,83 2,96 0,5 -9,28 

10,82 8,11 2,97 0,46 -5,64 

9,92 8,18 2,96 0,48 -8,38 

11,49 11,16 3,08 0,42 -17,19 

12,81 7,2 6,98 0,81 8,48 
 

Bilaga: Mätvärden och formparametrar för mags-

tenarna från Åsen.   
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