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Stenåldersjägare vid Siljan 
En atlantisk boplats vid Leksand 

Av Mats Larsson 

Larsson, Mats. 1994. Stenäldersjägare vid Siljan. En atlantisk boplat vid Lek
sand. (Stone age hunters at Lake Siljan. An allantic settlement site at Leksand, 
Dalarna.) Fornvännen 89. Stockholm. 

In 1984 a Late Mesolithic settlement site about 1400 nr in area on Lake 
Limsjön in Dalarna, central Sweden, was excavated. The remains of two huts, 
each measuring about 25 nr are of particular interest. Their ground plans are 
oval in shape and they seem to have been sturdily buill; a large number of post
boks lined the wall. It is interesting to note that there were hardly any finds 
inside the huts. Instead lhe large hearths acted as focal points for the manufac
ture of tools and for subsistence activities such as the preparalion of hides and 
food. 

The bone material al the site consists exclusively of burnt material. The 
predominant species is wild boar. There is also evidence of red deer, dk and 
smaller furred animals like otter and marten. Fish are mainly represented by 
pike and the few birds which have been determined are dominaled by lhe duck 
family. 

The settlement would seem to have been occupied more or less all the year 
round bul chiefly in autumn and winter. 

Mats Larsson, UV Linköping, fämvägsgatan 8, S-582 22 Linköping, Sweden. 

Av en sammanställning av mesolitikum i Skan
dinavien som Lars Larsson publicerade 1990 
framgår att jämfört med Sydskandinavien är 
kunskapsläget för mesolitikum i Mellansverige 
dåligt (Larsson, L. 1990, s. 282). Under 1980-
talet har ett relativt stort antal mesolitiska lo
kaler undersökts i östra Mellansverige men 
tyvärr är dessa i flera fall ej publicerade eller 
rapporterade (Olsson & Åkerlund 1987). 
Mycket av diskussionen har byggt på de av 
Welinder under 1970-talet genomförda un
dersökningarna i östra Mellansverige. Welin
der urskilde två grupper som han betecknade 
flint- och kvartsgruppen (Welinder 1977, s. 
56 ff). Förstnämnda grupp skulle vara den 
äldsta med en datering till mellan 5000 och 
4000 B.C. medan kvartsgruppen daterades till 
perioden 5000-2500 B.C. 

En undersökning som utfördes 1984 vid 
Leksand i Dalarna är med tanke på det ovan 
sagda av stor vikt för vår kunskap kring meso

litikum i Mellansverige. Dessutom framkom 
ett relativt omfattande osteologiskt material 
vilket är ytterst ovanligt i området. Sammanta
get möjliggör Leksandsboplatsen en diskus
sion kring bosättning, social struktur, krono
logi och ekonomi under mesolitikum i områ
det (fig. 1). 

Boplatsens naturgeografiska bakgrund och 
tidigare fynd 

Boplatsen var belägen vid Limsjön som är ett 
igenvuxet våtmarksområde på ca 95 ha mark 
och vatten. Ytan ger idag framför allt intryck 
av myr, men under några korta dagar varje vår 
vattenfylls sjön. Den står i omedelbar förbin
delse med Österdalälven genom den å som 
rinner ut i älven. Ursprungligen var Limsjön 
en vik av Österdalälven. 

Limsjöområdets berggrund ingår i en regi
on som betecknas som sydöstra Dalarna. 
Berggrunden är framför allt uppbyggd av gra-
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Fig. 1. Skandinavien med Leksandsboplatsen mar
kerad. - Seandinavia. The Leksand settlement 
marked. 

nit och leptit. Moränen är söder om Leksand 
grovkornig, medan de finkorniga sedimenten 
inom Leksandsområdet huvudsakligen består 
av sand. 

Den här diskuterade boplatsen ligger drygt 
168 m ö.h. på en bred udde som till större 
delen utgörs av sand och mjäla (fig. 2). Områ
det är exponerat åt öster och söder invid ett 
större bakvatten till Österdalälven. 

Ragnar Lannerbro har registrerat ett bety
dande antal stenåldersboplatser och redskap i 
Siljanområdet. Vid tidpunkten för Lanner-
bros arbete var ca 200 stenåldersredskap kän
da i området (Lannerbro 1984, s. 18). Till de 
äldsta fynden hör en hornhacka (SHM 
14839), en benharpun (DM 5509) och en tvär
eggad »hacka» av kalksten med skafthål (DF 
5566). Enligt uppgift ligger dessa tre fynd 
inom en radie av 100 m och i anslutning till 
sjön Opplimens vattensystem. Eventuellt kan 
de vara samtida vilket skulle innebära tiden 

Fig. 2. Leksandsområdet med Limsjön och under
sökningsområdet. - The Leksand area with Lake 
Limsjön and the excavated area. 

omkring 5000 B.C. (Lannerbro 1984, s. 20, 
22). 

Beträffande stenåldersboplatser kring Sil
jan är källäget dåligt. Endast ett tiotal boplat
ser är kända (Lannerbro 1984, s. 23). Att 
antalet är sä litet hänger enligt Lannerbro 
samman med de stora fluktuationer i vatten
stånd som Siljan genomgått. Erosion av strän
derna kan ha förstört ett betydande antal bo
platser. 

Undersökningens målsättning 
Den totala exploateringsytan omfattade ca 
5 000 m2. Baserat på resultatet av provunder
sökningen, den inledande avbaningen samt 
markförhållanden och topografi, utvaldes två 
områden: ett på sand och ett på mjäla. Mellan 
dessa båda områden påträffades inga fynd el
ler anläggningar. Förstnämnda område hade 
en omfattning på 1 150 m2 och det andra på 
250 m2. Av det första området undersöktes 
770 m2 i I X l m stora rutor. På samma sätt 
undersöktes 198 m2 av omräde 2. 

Vid undersökningen prioriterades de kro
nologiska aspekterna då någon stenåldersbo-

Fomvännen 89 (1994) 



X15110 -C-

X35700 -f-

X)S110 + 

Stenåldersjägare vid Siljan 239 

• • T I . 

t » 7 ' 

• •TS 

'"."• | m 

I I 3 

l - I I I 
O 

Stolphål 
» k . r r . t . u 
oaäkar bagränaning 
(ot 
•rddor 

Fig. 3. Leksandsboplatsen. Anläggningsplan. - The Leksand settlement. Plan. 

plats i Dalarna aldrig tidigare givit nägon möj
lighet för en mer ingående diskussion av kro
nologi och bosättningsstruktur. Ett stort pro
blem i diskussionen rörande boplatsernas 
tidsställning har varit att boplatserna i omrä
det haft en så komplex sammansättning med 
både mesolitiska och neolitiska artefakter. Nå
gon stratigrafi har inte kunnat studeras utan 
de mesolitiska artefakterna har ansetts som ett 
ålderdomligt inslag (Lannerbro 1984, s. 70). 
Exploateringsområdets storlek gav också ett 
unikt tillfälle att studera boplatsens inre struk
tur och fyndspridning i förhållande till an
läggningar och konstmktioner. 

Genom att analysera de brända benen som 
framkom pä boplatsen kan vi få en uppfatt
ning om vilka årstider boplatsen varit bebodd. 

Undersökningsmetod 

Den aktuella undersökningsytan avtorvades 
med maskin. Det undre skiktet av matjordslag
ret, ca 5 cm, sparades då detta var fyndföran
de. Inom båda undersökningsytorna användes 
bäde maskinsåll och vattensåll av olika fin
hetsgrad. Efter det att det undre humuslagret 
undersökts och borttagits kom ett upp till 10 
cm tjockt kulturlager fram som bestod av 
svart, sotig sand med inslag av skärvig sten. 
Någon tidsmässig skillnad kunde dock inte ses 
utan i det följande har de bada skikten slagits 
samman. 

Undersökningen 

Inom de båda undersökningsytorna framkom 
ett betydande antal anläggningar (fig. 3) som 
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Tabell 1. Anläggningar. 

Typ Antal 

Tabell 3. Övriga fynd. 

Typ Antal 

Härd 
Kolgrop 
Askgrop 
Stolphål 
Pinnhål 
Ovriga/recenta 

16 
1 

13 
42 
11 
II 

Knackstenar 
Block 
Mikrospånblock 
Handtagskärnor 
Spån 
Mikrospån 

10 
92 

4 
2 

96 
263 

sammanfattas i nedanstående tabell. Som 
framgår dominerar kategorin stolphål. Djupet 
på dessa varierar mellan 3 och 30 cm med ett 
genomsnittligt djup på 11 cm. Härdarna är i 
regel ansenliga med en diameter av upp till 
1,2 m. Fyllningen i dessa består av sot, träkol, 
aska och skärvsten. Anmärkningsvärt få fynd 
påträffades i anläggningarna. 

Hyddorna 

Något som gör Leksandsboplatsen speciellt 
viktig är det faktum att två hyddkonstruk-
tioner kunde beläggas inom boplatsens yta 
(lig. 3). Den första av dessa (I) ligger i boplat
sens södra del. 

I konstruktionen ingår sammanlagt 15 
pinn- och stolphål vilka bildar en oval. Orien
teringen är NNV-SSÖ. Hyddans totala yta 
uppgår till ca 25 m2. Stolphålens djup varierar 
mellan 4 och 30 cm. De djupaste stolphålen, 
A 83 och A 84, är 30 respektive 25 cm djupa 
och har ingått i par ined två stolpar av klenare 
dimensioner, A 8 och A 10, med ett djup på 
10 och 12 cm. 

I hyddans centrala del framkom en rad med 

Tabell 2. Eyndmaterial. 

Typ Antal 

Skrapor 
Kölskrapor 
Borr 
Kniv 
Spjutspets fr. 
Tvärpil? 
Eldslagnings flinta 

96 
6 

dubbelställda stolpar vars djup är ringa, 5 och 
10 cm. Hyddplanen kan tolkas på följande 
sätt: väggkonstruktionen har haft till uppgift 
att bära både väggens och takets tyngd. De 
relativt kraftiga stolparna pekar på detta. Som 
stöd har de parallellt ställda stolparna i hyd
dans mitt tjänat. Någon härd påträffades inte 
i hyddan. 

Den andra hyddan (II), som är orienterad i 
NNÖ-SSV, ligger i boplatsens norra del. 
Konstruktionen är inte lika tydlig som beträf
fande hydda I men storleken kan uppskattas 
lill ca 23 n r . I konstruktionen ingår samman
lagt 13 stiirre och mindre stolpar med ett djup 
på mellan 13 och 30 cm. Det genomsnittliga 
djupet uppgår till ca 8 cm. Stolphålens djup 
är alltsä klart mindre jämfört med hydda I. 
Här verkar tyngden helt ha vilat på väggkon
struktionen. Någon härd påträffades inte hel
ler i denna hydda. 

Fyndmaterial 

Det totala fyndmaterialet från boplatsen är 
omfattande, sammanlagt 15 799 redskap, 
block och avslag med en vikt om närmare 23 
kg. Antalet redskap är inte stort, endast 108 
har typologiskt kunnat klassificeras som red
skap, vilket inte är mer än ca 6 % av det totala 

Tabell 4. Råmaterial. 

Material Anlal 
Vikl, 
K 

Anlal Vikt 
% % 

Kvarts, kvartsit 
Lokala bergarter 
Flinta 

6 749 
8 977 

73 

3 791 
18 383 

800 

43 
56,5 

0,5 

16,5 
80 

3,5 
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Fig. 4. Föremål frän Lek
sandsboplatsen (1:2; 
teckn. M. Centerwall). 
Finds from the Leksand 
settlement. 

antalet fynd. Dessutom finns i materialet 108 
block, mikrospånblock och knackstenar. Anta
let spån är stort, totalt 359. 

Det är intressant att se närmare på fördel
ningen mellan olika råmaterial i Leksandsma
terialet. Som framgår av tabell 4 intar de loka
la bergarterna en särställning. Kvarts och 
kvartsit karakteriseras framför allt av små av
slag med ringa totalvikt. I materialet ingår 
ytterst få större block eller avslag i dessa berg
arter. Andelen flinta i materialet är mindre 
här än på boplatser i den närbelägna Sollerö 
socken (Lannerbro 1976). Boplatserna i detta 
område är dock inte sä kronologiskt säkra som 
Leksandsboplatsen. 

De bergarter som i tabell 4 betecknats som 
lokala är porfyriter, asktuff och tuff. Dessut
om finns belägg för jasper (en röd vaxartad 
bergart) och bergkristall. Samtliga dessa berg
arter är naturligt förekommande i Leksands-
området. Asktuff har påträffats pä ett par 
mindre lokaler norr om Siljan där den ingår i 
den så kallade Digerbergformationen (Lan
nerbro 1976, s. 21 f.). 

De vanligast förekommande redskapstypema 
Av de totalt 96 skraporna har proport ionsde-
menten kunnat mätas på 90 exemplar (tabell 
5). 

Som klart framgår av tabellen är skraporna 
små. Utgångsmaterialet är nästan undantags
löst skivor och avslag (fig. 4g- i ) . Endast en 
skrapa är en spånskrapa, anmärkningsvärt 
nog av flinta (fig. 4 c). Skrapornas storlek 
framgår klart av diagrammet fig. 5, där längd 
och bredd på samtliga mätbara skrapor in
förts. En tydlig koncentration faller inom in
tervallet längd 2 cm och bredd 2 cm. 

Det föreligger en klar övervikt fcir skrapor 
tillverkade av de lokala vulkaniska bergarter-

Tabell 5. 

Längd 
Bredd 
Tjocklek 

Skrapornas slorleksförddning. Mall i cm. 

Min. 

0,5 
0,8 
0,4 

Medel Max. 

1.8 3,6 
1.9 4,2 
0,6 1,8 
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na. En liknande tendens har Lannerbro 
(1976, s. 52) iakttagit beträffande boplatser 
längs Österdalälven. I hela området dominer
ar de lokala vulkaniska bergarterna medan 
t .ex. flintan inte omfattar mer än ca 10%. 
Andelen flinta i skrapmaterialel minskar upp
enbarligen längs en linje från väster till öster. 
Lannerbro (1976, s. 52) anser att detta skulle 
kunna hänga samman med flintimport väster
ifrån. 

Nästa grupp av intresse är de s. k. kölskra
porna (fig. 4d—e). Gruppen utgörs av föremål 
med en flat bas som oftast är spetsoval till 
subtriangulär till formen. Vid den tjockaste 
delen är de försedda med en kraftig »köl» som 
är rundad eller oregelbunden. Den retusche
rade arbetseggen finns huvudsakligen längs 
långsidorna (Broadbent 1979, s. 68). 

Tabell 6. Råmaterial för redskap. 

Material Antal % 

Kvartsit 18 18,7 
Lokala bergarter 73 76 
Flinta 5 5,3 

Längd 
Bredd 
Höjd 

Min. 

4,5 
L8 
1,5 

Medel 

5,4 
2,3 
1,7 

Max. 

6 
2,7 
2,1 

Den markanta överensstämmelsen mellan 
kölskraporna från Leksandsboplatsen och 
dem på den av Broadbent (1979) publicerade 
Lundsforsboplatsen i Västerbotten är an
märkningsvärd; medelvärdet för längden pä 
skraporna är för bada platserna 5,4 cm. Den
na redskapskategori ger alltså klart intryck av 
att vara en standardiserad form vilket också 
påpekats av Lannerbro (1976, s. 53). Av de 
sex kölskraporna i materialet är fem av porfy
rit medan en är tillverkad av en rödaktig sand
sten. 

Den sista kategori som närmare kommer att 
behandlas är handtagskärnorna (fig. 4 a—b), 
en liten grupp som endast omfattar två exem
plar, men då dessa är av stor betydelse för 
boplatsens kronologiska placering är en när
mare analys nödvändig. De har en längd på 
2,9 resp. 3,2 cm, en bredd på 1,2 cm resp. 1,8 
cm samt en höjd på 1,3 cm resp. 1,7 cm. 
Råmaterialet är porfyrit och tuff. 

Boplatsens inre struktur 

Som nämndes inledningsvis är boplatsen upp
delad på två områden med ett anläggningsfritt 
och fyndtomt område däremellan (fig. 3). Av
ståndet mellan de båda områdena är ca 35 m. 
De båda boplatsområdena ligger på sand med 
ett mellanliggande område av lera. Boplats
området är väl avgränsat i samtliga väder
streck utom i väster där järnvägen troligen 
skadat en del av boplatsen. I söder och sydväst 
begränsas boplatsen av en antagen strand
linje. Nivåskillnaden mellan den centrala de
len av boplatsområde I och området söder om 
den antagna strandlinjen varierar mellan 
168,84 m ö.h. och 176,81 m ö.h. Några me
ter ytterligare söder om strandlinjen är diffe
rensen större. Höjden över havet uppgår i 
detta område till 165,72 m. Boplatsen har 
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med andra ord varit exponerad åt söder och 
belägen i nära anslutning till den dåtida 
strandlinjen. 

Innan vi närmare analyserar boplatsens inre 
struktur skall den rumsliga fördelningen av 
några specifika fyndgrupper diskuteras. Av
slagsmaterialet fördelar sig på tre markanta 
områden (fig. 6), det första beläget nära hyd
da I, det andra kring hydda II medan den 
tredje koncentrationen ligger i södra delen av 
område 2. Kärnor och knackstenar är också 
koncentrerade till detta område (fig. 6). Inom 
boplatsområde 2 är en betydande mängd kär
nor påträffade. Med all sannolikhet har vi här 
att göra med en slagplats. 

Det är intressant att jämföra fördelningen 
av redskapen inom boplatsen med spridnings-
bilden för avslagsmaterialet. Hur pass väl 
överlappar koncentrationerna varandra, kan 

vi urskilja tillverkningsplatser och speciella ak
tivitetsområden? Spridningen på redskapen 
överensstämmer relativt väl med den på avsla
gen men intressanta skillnader föreligger som 
kan tyda på speciella aktivitetsområden (fig. 
7). Det gäller tre markanta koncentrationer 
med framför allt skrapor. De tre områdena är 
belägna NV om hydda II samt norr och väster 
om hydda I. Inom dessa tre områden kan 
aktiviteter som skinnbearbetning ha ägt rum. 
Eftersom det förekommer en tydlig koncen
tration av skrapor inom södra delen av områ
de 2 är en tillverkningsplats för huvudsakligen 
skrapor tänkbar där. Det är anmärkningsvärt 
att få eller inga redskap påträffats i själva hyd
dorna; där har endast ett fåtal skrapor kommit 
fram. 

Från ett antal undersökningar av mesoliti
ska boplatser finns uppgifter om att själva 
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hyddorna varit tomma på redskap. Så är fallet 
på t. ex. den klassiska Maglemosdokalen 
Lundby II (Bille-Henriksen 1980, s. 61 f ) . Det 
är dock intressant att också motsatsen, dvs. att 
hyddorna använts som arbetsområden, är be
lagd. Grön (1983, s. 40) menar sig ha identifi
erat aktivitetszoner i hyddorna från t. ex. Ul-
kestrup. Olika mikrolitkoncentrationer skulle 
enligt Grön kunna visa på skilda sociala grup
per som utnyttjat samma hydda (Grön 1983). 
I den stora undersökta hyddan eller huset på 
Skateholm påträffades betydande mängder 
redskap och avfall (Larsson, L. 1985). I detta 
sammanhang är det intressant att närmare 
analysera de brända benens fördelning inom 
Leksandsboplatsens yta. Brända ben i större 
mängder är endast påträffade inom yta 1 (fig. 
8). Benen härrör framför allt från fyra kon

centrationer: söder och NO om de båda hyd
dorna samt en koncentration 6-7 m NO om 
hydda I. Utgår vi från att benen härrör frän 
måltider är det inte sä anmärkningsvärt att 
koncentrationer även finns i hyddorna. Frän 
flera håll i Sydskandinavien finns uppgifter 
om fynd av såväl brända som obrända ben 
samt hasselnötskal frän det inre av hyddor (cf. 
Larsson, L. 1975, s. 23). 

Härdarnas centrala roll på en boplats har 
ofta poängterats (cf. Fischer & Nielsen 1987, 
s. 16 f ) . På den senglaciala boplatsen Bromme 
har visserligen inga härdar påträffats men 
koncentrationer av bränd flinta har tagits som 
indikationer på eldstäder. På Brommeboplat-
sen har fyra sådana koncentrationer identifi
erats med en yta om vardera ca 50 m2 (Fischer 
& Nielsen 1987, s. 20). Ett flertal aktiviteter 
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såsom flinthuggning, skinnbearbetning och 
horn- eller benarbete (antytt genom före
komsten av sticklar) har kunnat beläggas kring 
de antagna härdarna. Det ovan beskrivna 
mönstret har iakttagits på flera håll i Nord
europa, kanske framför allt på senglaciala bo
platser. Överförs modellen på Leksandsbo
platsen kan vissa likheter iakttas. Avslagsmate
rialet är framför allt koncentrerat till tre om
råden där framför allt de båda hyddorna 
framträder. De två koncentrationer som kun
nat identifieras i anslutning till hyddorna om
fattar ca 45 resp. 40 m2. 

De ytor som beräknats kan klart jämföras 
med omfattningen på de aktivitetszoner som 
diskuterats för Brommeboplatsen. Flera ex
empel på liknande strukturer finns och i detta 
sammanhang kan endast några få exempel an
föras. På den atlantiska boplatsen Bredasten i 
sydligaste Skåne undersöktes en boplatsyta 
med hydda, gropar och en större härd. Kring 
denna påträffades ett betydande antal red
skap, inte minst skrapor. I själva hyddan fram
kom inga redskap (Larsson, M. 1986, s. 46). 
Även från västkusten finns exempel på detta 
mönster. Vid undersökningen av t. ex. 
Ljungskileboplatsen (Lihultkultur) i Bohuslän 
kunde vissa aktiviteter som redskapstillverk

ning och matlagning knytas till härdarna 
(Nordquist 1988, s. 23). 

Vissa av härdarna på Leksandsboplatsen 
ger också intryck av att ha haft en central roll 
på boplatsen. Kring dessa kan koncentratio
ner av artefakter, avslag och/eller ben urskil
jas. En markant koncentration av brända ben 
kan t. ex. ses kring härden A45 (fig. 8). Man 
kan notera att på samtliga spridningskartor ett 
närmast cirkelrunt fyndtomt område kan iakt
tagas i området mellan de båda hyddorna och 
en bit åt nordöst. Detta ger intryck av att vara 
en medveten planering: boplatsens centrala 
del skall vara »ren». Det är också möjligt att vi, 
som nämnts ovan, har en tredje hydda nord
ost om det ovan diskuterade fyndtomma om
rådet. Detta område ansluter till två koncen
trationer av redskap, avslag och brända ben. 
Antar vi att så är fallet har vi en bild av en 
boplats med tre hyddor organiserade kring en 
relativt fyndtom »gårdsplan». Detta antagande 
kan stödjas med hjälp av antropologisk littera
tur. Yellen (1977) nämner att jägarsamhällens 
boplatsområden ofta är runda till halvrunda 
till formen. 

Ett flertal aktivitetsområden har alltså kun
nat identifieras, både direkta verkstadsplatser 
och områden där t.ex. skinnberedning ägt 
rum. Flera av härdarna på boplatsen ger in
tryck av atl ha haft en mer central roll. Noel 
Broadbent (1979) har vid studiet av Lunds-
forskomplexet identifierat områden som ut
nyttjats för skilda aktiviteter. Två områden 
kunde beläggas, ett för mera allmänna göro
mål och ett för mer specifika som t. ex. hudbc-
arbetning. Den sistnämnda verksamheten har 
ägt rum ett stycke från boplatsens centrala 
del, ett mönster som kan iakttas också på Lek
sandsboplatsen. 

En intressant fråga är hur många individer 
som kan ha bott på Leksandsboplatsen. Vi 
förutsätter då att de tre antagna hyddorna är 
samtida. Ett flertal försök har gjorts för att 
beräkna en populations storlek. Narroll 
(1962) anger siffran 1 individ/10 m2 medan 
t .ex. Cook & Heizer (1968) anger siffran 1 
individ/6 in2. Leksandsbyddornas (I och II) 
yta uppgår till vardera ca 25 m2. Använder vi 
den sistnämnda beräkningsmodellen får vi 
siffran 5 individer per hydda. Detta innebär 
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Fig. 9. Härdar från Leksandsboplatsen (profiler). - Hearths from the Leksand settlement (sections). 

att ca 15 personer kan ha bott på boplatsen. 
En beräkning som den ovan diskuterade är 
naturligtvis behäftad med ett flertal osäker
hetsfaktorer men ger ändå en fingervisning 
om befolkningens storlek. 

Datering 

Boplatsens kronologiska placering är av stort 
intresse då det är frågan om den första under
sökta boplatsen i Dalarna som klart kan date
ras till mesolitikum. Tidigare kända lokaler 
har varit så blandade att deras kronologiska 
värde har varit litet. 

Dalarnas stenålder har översiktligt bearbe
tats av Åke Hyenstrand (1962). I projektet 
Stenålder och bronsålder i Dalarna har hittills två 
rapporter färdigställts (Hyenstrand et al. 
1977, 1979). Ragnar Lannerbro har i ett stör
re arbete behandlat en betydande del av norra 
Dalarnas äldre bosättning inom ramen för 
projektet Norrlands tidiga bebyggelse (NTB) 
(Lannerbro 1976). I detta arbete diskuteras 
de olika redskap, t .ex. handtagskärnor, som 
påträffats i omrädet. Lannerbro (1976, s. 70) 
placerar de tidiga typerna inom mesolitikum 
utan att närmare precisera dateringarna. Det

ta beror till största delen pä att uC-dateringar 
helt saknats från stenåldersboplatserna i Da
larna. Beträffande Leksandsområdet förelig
ger det dessutom en populär redogörelse för 
sten- och bronsåldersfynd (Lannerbro 1984). 

En datering av boplatsen på rent arkeologi
ska grunder får framför allt bygga på 
handtagskärnorna, kölskraporna och deras 
paralleller i Sydskandinavien. 

Dateringen av handtagskärnetraditionen är 
inte helt oproblematisk och har varit föremål 
för en omfattande debatt med inlägg av Carl 
Cullberg (1973) och Stig Welinder (1973). 
Welinder ansåg att introduktionen av hand-
tagskärnor på Västkusten skall anses som pa
rallell med utvecklingen i t. ex. Skåne. Intro
duktionen skall alltså tidsmässigt förläggas till 
omkring 6000 B.c. (Welinder 1973). Cullberg 
ansåg å sin sida att introduktionen inte kan 
anses vara tidigare än Lihulttraditionen. I tid 
skall handtagskärnorna placeras omkring 
5000 B.C. (Cullberg 1973). 

I Skåne och Danmark anses handtagskär
netraditionen introduceras under den sena 
Maglemosekulturen. Boplatsen Ageröd I är 
till sina äldsta delar daterad till omkring 6000 
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B.C. (Larsson, L. 1978, s. 57, 157). Den klassis
ka Kongemosetraditionen i Sydskandinavien 
betecknas idag ofta som Villingebaek-fasen 
och antas börja omkring 5500 B.C. (Vagn Pe
tersen 1984). 

Den skånska boplatsen Ageröd V kan place
ras i en övergångsfas mellan snedpils- och 
tvärpilstraditionen och är 14C-daterad till in
tervallet 4910-4590 B.C. (Larsson, L. 1983, s. 
127). Denna fas betecknas i Sydskandinavien 
idag Vedbaek-fasen (Vagn Petersen 1984). I 
den efterföljande tidiga Ertebollefasen Trylle-
skov finns inga handtagskärnor belagda (Vagn 
Petersen 1984, s. 11). Sammanfattningsvis 
kan vi säga att handtagskärnorna i Skåne och 
Danmark kan dateras till intervallet 6 0 0 0 -
4500 B.C. 

I östra Mellansverige har enstaka handtags
kärnor påträffats på senmesolitiska boplatser. 
Welinder (1977, s. 56 f.) anser att gruppen 
ingår i den av honom definierade flint
gruppen och därmed skall placeras som tidi
gast omkring 5000 B.C. Från ungefär samma 
period har vi även fynd av handtagskärnor 
från Högby i Östergötland (Larsson, M. 
1994). 

För Norrlands vidkommande är dateringen 
av den västerbottniska lokalen Garaselet av 
stor betydelse. De äldsta dateringarna place
rar boplatsen omkring 6000 B.c. Dateringarna 
placerar handtagskärnetraditionen mellan ca 
6200 och 6000 B.c. (Broadbent 1982). Dessa 
dateringar skulle dock enligt Kjel Knutsson 
(1993, s. 39) inte datera introduktionen av 
handtagskärnetraditionen utan definiera ett 
äldre stadium. Introduktionen av handtags
kärnorna bör istället placeras omkring 4500 
B.C. (Knutsson 1993, s. 11). 

L. L. Forsberg (1985, s. 4, 1989, s. 56) 
diskuterar en modell som utgår från stentek-
nologi och val av råmaterial. De äldsta bosätt
ningarna i Norrland, ca 6000-5000 B.c, kän
netecknas av handtagskärnor, kölskrapor och 
mikrospån. Till dessa har lokala bergarter som 
porfyriter, finkornig kvartsit, hälleflinta och 
jasper använts. Även en mindre del flinta fö
rekommer. Omkring 5000-4000 B.c. sker 
emellertid en markant förändring mot en allt 
mer ökad användning av kvarts (Broadbent 
1979, s. 241). Denna diskussion är i linje med 

den indelning i en flint- och en kvartsgrupp 
som Welinder (1977) hypotetiskt föreslog för 
östra Mellansverige. 

Av central betydelse för dateringsdiskus
sionen är alltså handtagskärnorna. En grupp 
som under senare år ifrågasatts är de s. k. 
kölskraporna. Till formen ansluter de till 
handtagskärnorna. I en diskussion av denna 
grupp på boplatsen Ageröd I anser Lars Lars
son (1978, s. 57) att det är frågan om hand
tagskärnor med sekundär bearbetning men 
att de till synes aldrig utnyttjats för tillverk
ning av mikrospån. I ett senare arbete betonar 
han (1983, s. 31 f.) att kölskraporna inte utgör 
en självständig typ utan att de antingen är 
förarbeten eller sådana som efter omhugg-
ning bedömts som icke användbara för fort
satt bearbetning. 

Ser vi till Leksandsmaterialet innebär detta 
att vi kan utöka gruppen handtagskärnor med 
kölskraporna och erhåller då en betydligt stör
re grupp på sammanlagt 8 exemplar. 

Hur stämmer ovan förda resonemang över
fört på Leksandsboplatsen? Forsbergs tankar 
kring föremålstypernas och stenteknologins 
förändringar kan direkt jämföras med den 
kronologiska bilden från Sydskandinavien. 
Hyenstrand (1987, s. 211) presenterar en mo
dell för bosättningens utveckling som innebär 
att en kolonisation av Dalarna hade sin ut
gångspunkt i de inre delarna av Ancylussjön. 
Eventuellt kan en migration från Sydväst-
sverige utgöra grunden för denna population 
(Hyenstrand 1987, s. 211). En skillnad gent
emot den av Forsberg föreslagna modellen är 
att Hyenstrand (1987, s. 211) sätter ett fråge
tecken för kölskrapornas kronologiska place
ring. Han menar att de kan vara något senare 
än handtagskärnorna. Som framgått av dis
kussionen ovan är detta inte sannolikt. 

Ur dateringssynpunkt är 14C-dateringarna 
från boplatsen av stor betydelse (tabell 8). Av 
tabellen framgår att spridningen på date
ringarna är avsevärd, från 5690 B.c. till 890 
A D . . Det är endast två dateringar som indike
rar stenålder (3050 och 5690 B.c), övriga da
teringar pekar på framför allt yngre järnålder. 
Det arkeologiska materialet indikerar entydigt 
mesolitikum. Dateringen av härden A 17, som 
gav värdet 5690 B.C, ger en sannolik datering 
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Tabell 8. 14C-dateringar. 

Anl. Typ Värde BP Lab. nr 
14C-ålder 

58 
14 
15 
26 
53 
28 
17 
14 

stolphål 
härd 
stolphål 
härd 
härd 
härd 
härd 
härd 

1 0 6 0 + / -
1 230 + / -
5 0 0 0 + / -
2 580 + / -
1 930 + / -
1 2 4 5 + / -
7 640 + / -
1 4 0 0 + / -

-20 
-60 
-100 
-80 
-75 
-70 
-85 
-70 

Beta-31140 
Beta-31135 
Beta-31136 
Beta-31138 
U-4538 
U-4537 
U-4536 
U-4535 

890 A D . 
720 A.D. 

3050 B.C. 
630 B.C. 

20 AD. 
705 A D . 

5690 B C 
550 AI I 

av boplatsen. De övriga dateringarna, bortsett 
från dateringen av A 15, ligger mer i linje med 
de undersökta yngre järnåldersboplatserna 
längs Riksväg 70. 

I detta sammanhang är de klara indikatio
ner på mänsklig påverkan på landskapet som 
finns antydda i bl. a. ett pollendiagram från 
Hisstjärn - en mindre sjö belägen NV om 
Leksand, inom övergångszonen mellan sedi
mentslätten och skogslandskapet - intressan
ta. Diagrammet visar klara indikationer på 
mänsklig påverkan från omkring 2380 B.P. 
dvs. 430 B.C. (Ingemar Påhlsson, RA UV, 
Uppsala). En datering från A 26 gav värdet 
630 B.c 

Vi kan sammanfatta den kronologiska dis
kussionen enligt följande. Det arkeologiska 
materialet indikerar en datering frän ca 
6000/5500 - ca 5000 B.c Denna slutsats base
ras framför allt på handtagskärnornas krono
logiska placering. Det relativt stora antalet 
14C-dateringar ger däremot en motsägelsefull 
bild. En betydande del av dateringarna ligger i 
yngre järnålder medan ett mindre antal indi
kerar äldre järnålder. Avslag och artefakter 
har dessutom påträffats, dock i litet antal, i 
flera av de till järnålder daterade härdarna 
(fig. 9). I detta sammanhang är det möjligt att 
utnyttja de spridningsbilder för olika grupper 
av artefakter/avslag och ben som diskuterats 
ovan (fig. 6, 7, 8). Kring de härdar som date
rats till järnålder (A 14, A 26, A 28 och A 53) 
kan inga koncentrationer av redskap och/eller 
avfall iakttas. Detta indikerar klart att dessa 
härdar inte har något med den mesolitiska 
bosättningen att göra. Preliminära resultat 

frän den vedanatomiska undersökningen av 
kol från dessa härdar visar dessutom på gran / 
tall (I. Påhlsson, RA UV, Uppsala). Gran har 
inte funnits i området under atlantisk tid. Den 
mest troliga förklaringen är att härdarna till 
stora delar härrör från röjningar under järn
ålder. Dateringen till 5690 B.C ger däremot 
en fingervisning om Leksandsboplatsens kro
nologiska placering. 

Miljö och säsongutnyttjande 
I detta avsnitt kommer boplatsens närmiljö 
och resultatet av den osteologiska analysen att 
diskuteras. Boplatsen har legat på en sandig 
udde vid ett bakvatten till Österdalälven. Un
der den tid som boplatsen var bebodd utgjor
de älven en djup och bred havsvik som sträck
te sig långt upp i Dalarna; nuvarande Siljan 
utgjorde en del av denna (fig. 10). Boplatsen 
har haft ett synnerligen fördelaktigt läge. 

Det osteologiska materialet, som endast be
står av brända ben, pekar på en senatlantisk 
fauna där vildsvin dominerar, men där även 
kronhjort, älg samt mindre pälsdjur som ut
ter, bäver och mård förekommer. Antalet art-
bestämda fåglar och fiskar är inte stort men 
bl. a. andfamiljen, dopping och orre är repre
senterade. Bland fisk finns bl. a. gädda och 
abborre. Förekomsten av vildsvin och kron
hjort ger en bild av en öppen skog med stora 
lövträdsinslag. Det är inte förrän under sena
re delen av atlantisk tid som lövträden når sin 
maximala utbredning, något som framför allt 
gäller hassel, lind och alm (Engdmark 1978, s. 
43). Leksandsboplatsen är intressant också ur 
ett faunahistoriskt perspektiv då det är första 
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Fig. 10. Norra Mellansverige under Ancylustid. 
• markerar fynd av handtagskärnor/kölskrapor. 
• markerar Leksandsboplatsen (efter Hyenstrand 
1987 m. tillägg). - Northern central Sweden in the 
Ancylus stage. A marks finds of blades/keel-shaped 
scrapers. 9 marks the Leksand settlement. 

gången så nordliga fynd av vildsvin och 
kronhjort gjorts i Sverige, och dessutom i en 
säkert mesolitisk kontext. Vildsvin har tidigare 
påträffats i norra Svealand, men då i ett ncoli-
tiskt sammanhang (Ekman & Iregren 1984, s. 
22 f ) . 

Under vilken eller vilka årstider har då Lek
sandsboplatsen varit bebodd? Den markanta 
dominansen av vildsvin indikerar en bosätt
ning mellan november och mars (Larsson, M. 
1986, s. 47). Förekomsten av utter och mård 
antyder en vinterbosättning (Andersen 1975, 
S. 84 ff). Fnskbenen och fågelbenen tyder där
emot på öppet vatten. Gädda, som klart domi
nerar, fångas lämpligen under sommarhalv
året (Larsson, L. 1983, s. 122). 

Något entydigt svar på frågan går alltså inte 
att få; flera faktorer pekar på höst-/vinterbo-
sättning, men fågel- och fiskbenen indikerar 
sommarbosättning. Med tanke på boplatsens 
läge i skärningspunkten mellan två biotoper, 
land och vatten, kan vi anta att bosättningen 
på udden haft en mer permanent karaktär. På 
lermarkerna finner vi den täta ädellövskogen 
med sin rika näringspotential (Odum 1971; 
Clarke 1978). I linje med den idag förhärskan

de synen på det mesolitiska sociala systemet i 
Sydskandinavien kan en boplats av den här 
diskuterade storleken ha kunnat utgöra en 
basboplats som varit bebodd mer eller mindre 
hela året. Forsberg (1985, s. 14) diskuterar en 
modell med en större basboplats som ett cen
tralt socialt fokus. Till denna bas hör ett flertal 
mer specialiserade enheter inom lämpligt av
stånd. Hypotesen att Leksandsboplatsen kan 
ha varit en permanent bebodd basboplats 
styrks även genom de antropologiska studier 
som utförts på nutida jägarsamhällen. I en 
situation med samlade resurser är den optima
la strategin ett system med en centralt pla
cerad större social enhet (t. ex. Winterhalder 
1981, s. 31 f) . 

Tack till Eva Hjärtner-Holdar, Lars Ersgård och 
Bent Syse RAÄ UV-Mitt Stockholm/Uppsala för all 
hjälp. 
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