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Senatlantiska faunalämningar från en 
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Ericson, P. G. P. 1994. Senatlantiska faunalämningar från en boplats vid 
Leksand, Dalarna. (Late Mesolithic faunal remains from a dwelling site near 
Leksand, Dalarna.) Fornvännen 89. Stockholm. 

An analysis of faunal remains collected at lhe Late Mesolithic dwelling site near 
Leksand in Central Sweden is presented. Six species of mammals, two of birds, 
and four of fishes, were identified among the severely fragmented, burned 
bones and teeth. The presence of southerly faunal elements such as the Red 
Deer and the Wild Boar, lhe northernmost Swedish finds of both species, are 
indications of the much warmer climate prevailing in the Late Atlantic period. 
Little can be said about the faunal exploitation and the seasonal occupation of 
the site except that fishing seems lo have been important, besides the hunting of 
big game and furred animals. 

Per G. P. Ericson, Naturhistoriska Riksmuseet, Box 50007, S-10405 Stockholm. 
Sweden. 

Generellt sett dåliga bevaringsförhållanden 
för osteologiskt material norr om Dalälven 
har tillsammans med en tidigare låg utgräv
ningsintensitet medfört att kunskapen om 
faunautvecklingen i Sveriges nordliga delar 
länge varit bristfällig. De senaste 25 åren har 
dock inneburit en avsevärd förbättring; stora 
tvärvetenskapliga forskningsprojekt som 
Norrlands tidiga bebyggelse (NTB) och Nord
arkeologi har frambragt betydande benmate
rial på vilka stora resurser har lagts för analys 
och publicering (Gejvall & Sellstedt 1967, Le
piksaar 1975, Ekman & Iregren 1984). 

Ett allvarligt problem vid tolkningen av des
sa material består dock i att boplatserna ofta 
varit bebodda vid upprepade tillfällen under 
lång tid och att benfynden sällan kunnat kny
tas säkert till en enskild tidsperiod (Baudou 
1984 s. 7). Det finns t .ex. bland de mer än 
170 osteologiskt analyserade boplatsmateria
len inom NTB-projektet endast två lokaler 
med helt ostörda mesolitiska material. 

Den boplats från Leksand i Dalarna som 
här presenteras uppvisar ett enhetligt arkeolo
giskt fyndmaterial som kan daterats till senme

solitikum (M. Larsson 1994) vilket alltså är 
tämligen unikt i området. Visserligen visar fle
ra 14C-dateringar av härdar att platsen utnytt
jats (för röjning?) under senare tid, främst 
järnålder, men detta har inte avsatt några spår 
i det arkeologiska materialet. Vad avser det 
osteologiska materialet så passar som vi skall 
se också artsammansättningen i detta väl ihop 
med en atlantisk datering av boplatsen. En
dast ett ben, ett bränt fragment av gädda, har 
kunnat identifieras i de anläggningar som har 
avvikande l4C-dateringar, och det förefaller 
rimligt att anta att det övriga identifierade 
osteologiska materialet härrör från den meso
litiska aktiviteten på boplatsen. 

Mot denna bakgrund är det ett mycket bety
delsefullt material som tillvaratagits vid ut
grävningen i Leksand, det är dels daterat till 
mesolitikum, den faunahistoriskt kanske sämst 
kända tidsperioden norr om Dalälven, och 
dels förefaller dess sentida störning vara liten. 

Material 

Fyndmaterialet omfattar ca 10000 ben- och 
tandfragment av vilka ca 1 % har bestämts till 
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Tabell 1. Identifierade arter på Leksandsboplatsen. 

Däggdjur 
Älg (Alces alces) 
Kronhjort (Cervus elaphus) 
Vildsvin (Sus scrofä) 
Bäver (Gastar fiber) 
Utter {Lutra lutra) 
Skogsmård (Maries martes) 
Obestämt 

Fågel 
Orre (Lyruncs tetrix) 
Dopping (Podiceps sp.) 
Obestämt 

Fisk 
Gädda (Esox lucius) 
Abborre (Perca fluviatilis) 
Karpfisk (Cyprinidae) 
Sik (Coregonm sp.) 
Obestämt 

Obestämt 

Totalt 

1 
1 

31 + 1? 
1 
1 
1 

9 592 

1 
1 

40 

78 
7 + 1? 
9 
1 

137 

481 

10 384 

art eller familj (tabell 1). Den främsta orsaken 
till den låga bestämningsandelen står att finna 
i att benen är helt förbrända och att de utsatts 
för en mycket kraftig fragmentering. Ändå är 
det bara tack vare förbränningen som benen 
överhuvudtaget kunnat bevaras i den kalkfat
tiga marken. Efter bränningen består nämli
gen benen huvudsakligen av oorganiska äm
nen som endast långsamt bryts ned av natu
ren. 

Vid bestämningsarbetet har de osteologiska 
samlingarna vid Göteborgs Naturhistoriska 
Museum (GNM) utnyttjats. 

Identifierade arter 

Däggdjur. Fragmenteringen har lett till att en
dast de mest resistenta delarna av däggdjurs
skeletten bevarat sådana morfologiska kriteri
er att de kunnat artbestämmas. Så är t. ex. ett 
kompakt kraniefragment allt som säkert kun
nat identifieras av bäver {Castor fiber), medan 
mård {Martes martes) och utter {Lutra lutra) är 
representerade av endast ett språngben re
spektive ett mellanfotsben. Identifieringen av 
dessa arter i materialet måste betraktas som 
slumpmässig och det går inte utifrån dessa 
enstaka fynd att bedöma hur vanliga arterna 

varit i Leksandboplatsens omgivningar. Bland 
däggdjuren har flest rester hittats av svin {Sus 
scrofä), vilket kanske främst kan tillskrivas svin
tändernas emaljkappor vilka inte bara är myc
ket resistenta utan också behåller sina artka
rakteristiska drag trots en stark fragmente
ring. Hela 18 av de totalt 32 svinresterna ut
görs av hela eller sönderfallna tänder (Tabell 
2). Men även om man bortser från tandfrag
menten är svinet det mest frekventa däggdju
ret i boplatslämningarna och företräds av ske
lettelement från såväl kranium som extremite
ter. De små och kompakta delarna av skelettet 
dominerar helt. 

I arkeologiska material brukar svinbenens 
storlek utnyttjas till att besvara frågeställning
en om de härrör från tama eller vilda djur 
eftersom de tama grisarna generellt sett är 
mindre än vildsvinen. I ett så fragmenterat 
material som det här undersökta minskar dock 
denna möjlighet. Att benen dessutom är brän
da försvårar också storleksbedömningen yt
terligare eftersom benen krymper vid för
bränningen, ibland ända upp till 2 0 - 2 5 % 
(Iregren & Jonsson 1973 Tabell 1). Att det i 
fallet med Leksandssvinen ändå är fråga om 
vilda svin tyder ett av de bättre bevarade frag
menten, en 2:a falang, på. Denna är trots 
förbränningen och trots att den ännu inte helt 
avslutat sin tillväxt, likstor med motsvarande 
hos ett modernt tyskt vildsvin i GNM;s sam
lingar. Också ett överarmsfragment härrör 
från en klart vildsvinstor individ. Leksands-
svinen har alltså varit mycket stora och svarar i 
storlek mot vildsvinen på samtida mesolitiska 
boplatser i Sydskandinavien (vilka i sin tur var 
avsevärt större än moderna västeuropeiska 
vildsvin). 

Det kan inte utifrån den anatomiska fördel
ningen i tabell 2 avgöras om fler än en 
vildsvinsindivid är representerad i materialet 
men av fyndomständigheterna och av benens 
spridning över grävningsytan att döma, så är 
detta ändå högst sannolikt. 

Endast ett, men faunahistoriskt mycket in
tressant fynd av kronhjort {Cervus elaphus) har 
gjorts. Det rör sig om ett sesamben från nedre 
delen av mellanfoten, ett ben där en artbe
stämning i förstone kan förefalla otillfredsstäl
lande. Det aktuella benet äger emellertid en 
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Fig. 1. Recenta sesamben av tre olika hjortdjur 
jämförda med subfossilfyndet pä Leksandsboplal-
sen. Fr. v. kronhjort (Cervus elaphus), fyndet från 
Leksand, ren (Rangifer tarandns), samt älg (Alces 
alces). - Sesamoid bones of three Recent cen-id 
species compared with the finds at the Leksand 
dwelling site. 

artkarakteristisk morfologi vilken i kombina
tion med den markanta storleksskillnaden 
gentemot de arter med vilka en potentiell 
morfologisk förväxlingsrisk skulle kunna miss
tänkas, dvs. älg och ren, gör bestämningen 
otvetydig (figur 1). I ett så starkt fragmenterat 
material som föreliggande där kranier, kotor 
och stora rörben har krossats till oigenkänn
lighet är det signifikant att det enda ben av 
kronhjort som kunnat identifieras är ett litet 
och mycket kompakt sesamben. 

Att finna rester av både vildsvin och 
kronhjort, ofta som dominerande inslag, 
bland senmesolitiska faunalämningar är när
mast legiei i Sydsverige och Danmark. För 
båda dessa huvudkomponenter i den senatlan-

Tabell 2. Anatomisk fördelning av vildsvinsfynden. 

Cranium 
l l e - i i l c s 

H umerus 
Carpus 
Tibia 
Melapodia 
Phal. I 
Phal. Il 
Phal. III 

18-945224 

1 
18 

5 
2 

+ 1? 

Fig. 2. Sveriges nordligaste subfossilfynd av vildsvin 
(Sus scrofä). 1: Leksand, Leksands sn, Dalarna. 2: 
Grangärde 128, Grangärde sn, Dalarna. 3: Åloppe, 
Nysätra sn, Uppland. Efter Ekman & Iregren 
(1984). - The northernmost Swedish finds of sub-
fossil Wild Boar remains. 

tiska värmetidsfaunan är emellertid fynden på 
Leksandsboplatsen de nordligaste hittills (fi
gur 2 och 3). Att boplatsens innevånare också 
jagat älg {Alces alces) har belagts genom ett 
fynd av ett fotrotsben. 

Fågel. Totalt har (iver fyrtio fågelbensfrag-
ment påträffats. Av dessa var dock endast två 
hela nog att tillåta en artbestämning men flera 
av benen kan föras till andfamiljen, Anatidae. 
Artbestämningar inom denna morfologiskt väl 
sammanhållna familj kräver dock oftast hela 
och fr. a. obrända ben varför inget av de här 
påträffade benen gått att föra till art. 

Ett strålben tillhörigt en större doppingart 
har också identifierats. Av de båda arter som 
är morfologiskt möjliga, gråhakedoppiug och 
skäggdopping, förekommer idag bara skägg
doppingen {Podiceps cristatns) i området. Båda 
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Tabell 3. Anatomisk fördelning av fiskfvnden. 

Fig. 3. Sveriges nordligaste subfossilfvnd av 
kronhjort (Cervus elaphus). 1: Leksand, Leksands sn. 
Dalarna. 2: Svensgården, St. Skedvi sn, Dalarna. 3: 
Österfärnebo 29, Österfärnebo sn, Gästrikland. Ef
ler Ekman 8c Iregren (1984). - The northernmost 
Swedish finds of subfossil Red Deer remains. 

arterna häckar gärna vid närings- och vegeta
tionsrika insjöar. 

Det andra identifierade fägdfragmentet är 
ett mellanhandsben av orre {Lyrurus tetrix). 
Orren var vid denna tid liksom idag utbredd 
över så gott som hela Sverige och arten har i 
alla tider tillhört jägarnas favoritbyten. 

Fisk. Bland de totalt 233 fiskresterna har tre 
fiskarter konstaterats: gädda (Esox lucius), ab
borre (Perca fluviatilis) och sik (Coregonns sp.). 
Dessutom har nio fragment av karpfiskfa-
miljen (Cyprinidae) hittats men inget av des.sa 
bar gätt att artbestämma. Antalsmässigt domi
nerar gädda med 72 fragment (tabell 3). 

Tolkning av den lokala ekonomin 

Bevaringsmöjligheten fiir ben är generellt sett 

dålig i Sverige. Endast i de kalkrika områdena 

Parasphenoid 
Vomer 
Maxillare 
Ectopterygoiel 
Quadratum 
Articulare 
Dentale 
Dentes 
Operculare 
Interoperculare 
Os p h a n n g e u m inf. V 
Vertebra precaudale 
Vertebra caudale 
Vertebra indel. 
Indet. 

Gädda 

12 
2 
2 
1 
1 
5 

29 
5 

4 
2 

15 

Ab
borre 

1 + 1? 

1 
1 

3 
1 

Karp-
fisk 

1 

1 
4 
3 

(huvudsakligen Skåne, Öland, Gotland, Väs
tergötland och Östergötland) påträffas regel
mässigt större mängder obräncla benmaterial 
vid utgrävningar av stenäldersboplatser. 
Bland alla obrända ben pä de sydsvenska bo
platserna finner man också förbrända frag
ment. Dessa kan ha hamnat i en härd av miss
tag eller ha suttit i en stek som grillats över 
öppen eld. I en kalklailig miljö blir dessa en
staka brända ben de enda som kan motstå den 
markkemiska nedbrytningen och som därmed 
kommer att bevaras. Sä har alltså t .ex. de 
norrländska boplatser vilka ibland förefaller 
så märkvärdigt fattiga på djurben sannolikt 
ursprungligen bestått av en ansenlig mängd av 
både brända och obrända ben- och tandfrag-
incnt av vilka endast ett fåtal bevarats till vara 
dagar. Detta förhållande gäller också för Lek
sandsboplatsen. 

De ben vi idag har kvar är alltså bara en 
bråkdel av dem som från början hamnade på 
boplatsens avfallshögar och det är svårt att 
bedöma vad dessa bevarade benrester egentli
gen representerar. De meitsvarar dock knap
past aktivitetsmängden på boplatsen, dvs. få 
ben behöver inte nödvändigtvis motsvara en 
kort bosättningstid. Inte heller är benen re
presentativa för proportionen mellan de olika 
djurarterna, varken deras mängdförhållande i 
naturen eller bland jaktbytena. 
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Ytterligare en allvarlig felkälla man måste ta 
hänsyn till vid tolkningen av ett kraftigt frag
menterat benmaterial är att storleken på dju
ren avgör hur lätt de har att bli identifierade i 
analysen. I praktiken betyder detta att när ben 
från olika stora djurarter fragmenteras till en 
given fragmentstorlek (t. ex. till 5-10 mm som 
är den ungefärliga medelstorleken i Leksands
materialet) kommer de mindre djurens ben att 
behålla sina artkarakteristiska morfologiska 
detaljer i långt större utsträckning än de stora 
djurens. Det är därför högre sannolikhet för 
att små djur blir igenkända vid en osteolo
gisk undersökning vilket medför en underre
presentation av exempelvis de stora dägg
djursarterna. Här fär man ett systematiskt fel 
som blir speciellt allvarligt vid beräkningar av 
det minsta antal individer av varje art som är 
representerade (MIND). Härav följer natur
ligtvis också att ar tbundna skillnader i t. ex. 
styckningsteknik, kraftigt påverkar resultaten 
av kvantifieringsmetodema. Det förefaller 
därför inte meningsfullt att försöka uppskatta 
de olika arternas relativa ekonomiska betydel
se när man, som i detta fall, misstänker att 
endast en obetydlig del av det ursprungligen 
deponerade benmaterialet finns kvar att ana
lysera. 

Av ovanstående framgår att ekonomin för 
innevånarna på Leksandboplatsen inte kan 
klarläggas i detalj. Vi anar dock att tillgången 
på skogsvilt var god. Utöver de arter som i ett 
traditionellt sydskandinaviskt perspektiv sam
manknippas med den atlantiska ädellöv-
skogen, t.ex. kronhjort och vildsvin, förekom 
säkerligen en stor mängd älgar. Att rådjur 
saknas i Leksandsmaterialet kan möjligen till
skrivas materialets ringa storlek. I södra delen 
av landet var rådjuret ett av de mesolitiska 
jägarnas vanligaste bytesdjur. 

Utöver de större hovdjuren förekom i den 
senmesolitiska faunan naturligtvis också ett 
antal olika rovdjursarter såsom varg, räv och 
lodjur. Ingen av dessa arter finns represente
rad på boplatsen. Vi vet däremot säkert att de 
mindre däggdjuren jagats av boplatsens inne
vånare. Bäver, utter och mård har alla varil 
eftertraktade fcir skinnens skull, men troligen 
tog man också tillvara köttet. 

Att fågeljakt och fiske varit viktiga inslag i 

ekonomin återspeglas i benmaterialet. Fiskens 
betydelse för stenåldersmänniskorna i sin 
egenskap av förutsägbar naturresurs kan 
knappast övervärderas. Fisket var ett pålitligt 
och oerhört värdefullt näringsfång. 

En bedömning av ett eventuellt säsongsut
nyttjande av boplatsen blir utifrån ett så spar
samt material som detta mycket vansklig. Fii
rekomsten av pälsdjur som mård, utter och 
bäver tycks tyda på en jakt under vinterhalv
året då pälsen hade bäst kvalitet, men närv-a-
ron av sjöfåglar pekar i en annan riktning 
eftersom dessa endast förekommer i området 
då vattnen är isfria. Det är kort sagt inte möj
ligt att bilda sig en säker uppfattning om hur 
boplatsen utnyttjats under olika årstider. Kan
ske besöktes den bara en eller två gånger per 
år under ett par intensiva jakt- och fiskevec
kor, eller så bodde man här under hela året, 
vilket kanske är det troligaste, och utnyttjade 
de olika biotoper som förenades i gränsen 
mellan skogslandskapet och sjön. 

Den senmesolitiska miljön vid södra Sil jun 
Även om det är svårt att få en klar uppfattning 
om näringsfånget utifrån det osteologiska ma
terialet så ger det däremot en bild, om än inte 
fullständig, av den miljö som boplatsens inne
vånare levde i. Detta är i sig viktigt nog vid 
förståelsen av ett jägar-samlarsamhälle. 

Under den senmesolitiska tidsperioden 
hade hela Sverige ett varmare och fuktigare 
klimat än dagens. Detta klimat möjliggjorde 
en spridning norrut av många sydliga växtar
ter och den för det sydligaste Sverige karakte
ristiska ädellövskogen med alm, ask, bok, lind 
m. fl., kunde etablera sig en god bit upp i 
Mellansverige. Andra trädslag som t. ex. eken 
hade sannolikt stora bestånd ännu längre 
norrut främst längs kusten. Beträffande den 
större däggdjursfaunan vet vi att många arter 
genom det varmare klimatet fick möjlighet att 
utvidga sitt utbredningsområde norrut. De 
hittills nordligaste fynden av både kronhjort 
och vildsvin daterar sig t. ex. till just senmeso
litikum (föreliggande material) och det är tro
ligen bara avsaknaden av mellansvenska bo
platslämningar med större osteologiska mate
rial som gör att vi ännu inte känner till några 
senmesolitiska fynd av t .ex vildkatt, rådjur 
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och möjligen också uroxe, från denna del av 
landet. 

Det osteologiska materialet på Leksandsbo
platsen visar att miljön kring södra Siljan var 
avsevärt annorlunda än dagens. Förekomst av 
vildsvin och kronhjort ger en bild av en öppen 
skog med stora lövträdsinslag. Säkert var det 
eken som dominerade skogen tillsammans 
med arter som alm, asp och hassel. På de 
torrare platserna växte tall och björk. Björken 
var sannolikt också det dominerande trädsla
get i våtmarkerna tillsammans med alen. 
Paleobotaniska undersökningar i södra Norr
land visar att det atlantiska klimatmaximumet 
här nåddes först under senmesolitisk tid, be
tydligt senare än vad som är känt från södra 
Sverige (Engdmark 1978 s. 43). Med sina in
slag av en senatlantisk fauna överensstämmer 
därför artsammansättningen i benmaterialet 
från Leksandboplatsen med dess senmesoliti
ska datering. 

Undersökningen av Leksandsboplatsen har 
också givit en ledtråd till en annan faunahisto-
risk fundering som nyligen väckts. Ekman 
(1984 s. 21 ff.) har utifrån fyndet av åtta ben 
från en bakfot av en vikaresäl, på den vid 
Siljans södra strand belägna subboreala Or-
sandboplatsen (Leksand No. 31), framfört 
möjligheten att arten tidigare skulle kunnat 
existera i Siljan. Populationen skulle då ha levt 
kvar i Siljan sedan den blivit instängd i sam
band med sjöns isolering från Ancylussjön i 
analogi andra reliktpopulationer av vikaresäl 
som förekommer i sötvattensjöar i Finland 
och Ryssland. På Leksandsboplatsen har dock 
inga rester av säl identiferats, inte heller finns 

det bland de obestämda fragmenten sådana 
som kunnat väcka misstanken att vikaresälar 
fångats av boplatsens innevånare. Detta är i 
sig inget bevis emot salarnas förekomst i Siljan 
under stenålder, men om dessa funnits i sjön 
vore det mer än sannolikt att de också skulle 
jagats av jägarna från den närbelägna boplat
sen i Leksand. Det finns därför skäl att ansluta 
sig till Ekmans alternativa hypotes om att de 
funna sälbenen på Orsandboplatsen kommer 
från ett skinn av en säl som fångats i Littorina-
havet och senare förts till boplatsen (a. a. 
s. 22). 

Referenser 
Åhlén, I. 1965. Studies on the Red Deer, Cervus 

elaphus L., in Seandinavia. I. History of Distribu
tion. Viltrevy 3. 

Baudou, E. 1984. Introduction. Early Norrland 8. 
KVHAA. Stockholm. 

Ekman, J. & Iregren, E. 1984. Prey choice of Pre
historic Man in Northern Sweden. Early Norr
land 8. KVHAA. Stockholm. 

Engdmark, R. 1978. The comparative vegetational 
history of inland and coastal sites iu Medelpad, N. 
Sweden, during the Iron Age. Early Norrland 11. 
KVHAA. Stockholm. 

Gejvall, N.-G. & Sellstedt, H. 1967. Osteologisk 
analys av förhistoriskt norrländskt benmaterial. 
(Meschke, C.) En norrländsk stenäldersboplats med 
skärvstensvall. Antikvariskt Arkiv 31. KVHAA. 
Stockholm. 

Iregren, E. & Jonsson, R. 1973. Hur ben krymper 
vid kremering. Fornvännen 68. 

Larsson, M. 1994. Stenåldersjägare vid Siljan. En 
atlantisk boplats vid Leksand. Fornvännen 89. 

Lepiksaar, J. 1975. The analysis of animal bones from 
the Bjurselet seltlemenl, Västerbotten, Northern Swe
den. Skytteanska Samfundets handlingar 8. 

Fornvännen 89 (1994) 


