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1 Abstract

36 nyanser av torsk – En osteologisk analys av fiskbenen från Hemmor i Dalbo i 

när sn på Gotland. 

36 shades of cod- an osteological analysis of the fishbones from Hemmor in 

Dalbo in När sn at Gotland. 

The purpose of this paper was to analyze fishbones from the Pitted Ware 

Culture settlement named Hemmor. in Dalbo, När parish on Gotland. The 

fishbones are unburnt and derive from one specific culture layer (c:6)  in trench 

one VI:7, and radiocarbon dated to 2600-2300 BC cal. 

In this paper I wanted to answer these following questions:

1. What kind of fish species did they eat in Hemmor?

2. How was the different fish species represented in the material?

3. What kind of fishing methods did they use to capture the fish? 

4. Was the settlement named Hemmor used through the entire year?

The methods I used were both quantitative and qualitative. 

The identification of the different fish species was made by using  modern 

reference material.  All fragments were counted and weighed in order to 

estimate how the different fish species were represented at the settlement. To 

estimate season of catch and age , 10 vertebrae of cod was randomly picked 

out from the material.

The fish species represented in the material was : cod, herring, pike, perch, 

flatfish and whitefish/ salmon. The most common fish species in the material 

was cod.  

The fishbone material from Hemmor was compared with three other neolithic 

settlements in the Baltic sea region. The results were similar for two of the 

settlements while one differed some from the others.  

The fishing methods based on the archeological findings at the excavation site,  

showed that the people at Hemmor could have used fish-forks, harpoons, fish-

hooks and fishing nets.
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The fish species in the material indicate that the Hemmor settlement was 

probably used throughout the year, which also  was indicated from the 10 

vertebrae of cod, since it was caught during both summer and winter. Some of 

the other fishes indicated that the people in Hemmor also fished during the 

spring and fall. 

Keywords: Hemmor, Fish bones, Pitted Ware culture, fishing methods, cod.
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3 Inledning
Under min uppväxt har fiskar och de olika typer av tekniker som används vid 

infångandet av fisk alltid intresserat mig. Detta intresse ökade mer efter en 

osteologiföreläsning, då min fascination för fiskben växte fram och blev större. 

Anledningen till detta var att för mig som då icke var osteologistudent var att 

man ibland kunde hitta strandfynd av fiskben. Det enda man kunde var att 

påvisa att det  var en fisk. Men en Osteolog som har valt att specialisera sig på 

fisk kunde då plocka ut en mycket liten kota av fisk och säga, vilken art det var 

samt även genom att mäta ett ben, kunna säga hur stor den fisken har varit. 

Jag tyckte personligen att det var väldigt häftigt och intressant. 

En annan anledning till att jag blev så fascinerad av fiskben var för att de små 

benen kunde ge så mycket information,dels på grund av hur den historiska 

miljön kan ha sett ut, men även hur den har förändrats genom tiderna. Vilka 

fiskarter som har försvunnit eller tillkommit , samtidigt som det även kunde ge 

en bättre inblick hur befolkningens ekonomi på boplatsen kunde ha sett ut. Det 

kan även ge en tydlig bild om hur fiskbestånden såg ut i förhistorien. Det kan 

påvisa om det har skett någon form av handel mellan olika platser samt vilka 

fiskar de har konsumerat. 

Fiskben är ofta ett underskattat arkeologiskt material, vilket är synd för fisket har 

med stor sannolikhet haft en mycket större betydelse för befolkningarna i 

förhistorien än vad som har framställts (Burenhult 1999:131).  Ett 

fiskbensmaterial som är välbevarat påvisar att det är bra bevaringsförhållanden 

för de osteologiska materialen.

3.1 Syfte

Syftet med detta arbete är att utifrån den arkeologiska kontexten poängtera och 

lyfta fram fiskbenens betydelse för frågeställningar som:

– Vilka fiskarter åt Hemmorbefolkingen?
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– Hur är fiskarterna representerade i materialet?

– Vilka olika fiskemetoder kan man ha använt sig av för att fånga 

fisk?

– Har Hemmorboplatsen använts året om?

Genom att besvara dessa frågeställningar kan det ge läsaren bättre uppfattning 

om varför mer studier på fiskben behövs och vad fiskbenen har för betydelse 

som ett mycket viktigt och trovärdigt källmaterial.

3.2 Material

Materialet som analyserades till denna uppsats kommer från den 

gropkeramiska boplatsen Hemmor som ligger i Dalbo i När socken på sydöstra 

Gotland. Boplatsen ligger på den norrasidan av den öst-väst orienterade 

höjdsträckningen som kallas ”Burgen” vars höjd är 25 meter ovanför havsytan.

Materialet grävdes ut under våren år 1995 i samband med en 

seminariegrävning där 6 arkeologistudenter från Uppsala Universitet grävde 

under ledning av Paul Wallin. Där syftet med undersökingen inte bara var för att 

undervisa studenterna, utan även för att undersöka fyndförhållanden kring en 

stensatt härd som påträffades vid en provgrävning år 1992 och att undersöka 

dess totala utsträckning. Området som då grävdes ut var 8 kvm av 

Hemmorboplatsen och daterades med hjälp av C14- analys på bland annat 

hasselnötsskal till 2600 – 2300 f.kr. (Wallin 1995:1,19).

Sållningen av materialet har gått bra till eftersom det påträffades även mycket 

små fiskkotor. Detta har då lett till att det var ett mycket bra material för denna 

uppsatsen på grund av den stora fiskbensmängden.

Materialet var ett obränt djurbensmaterial med mycket fisk men också andra 

djurarter. De andra arterna kommer det inte att genomföras en osteologisk 

analys på eftersom de inte har något att göra med besvarandet av mina 
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frågeställningar. Fiskbenen var ett mycket fragmenterat material där fragment 

storleken varierade mellan 1 – 2 mm upptill 3 – 5 cm.

3.3 Avgränsning

För att analysen skulle hinna bli klar i tid fick det avgränsas till ett kulturlager i 

schakt 1 VI:7, kulturlager 6 som var ett 5 cm tjockt lager och låg omkring 40- 50 

cm under markytan. Detta kulturlager valdes för att det var ett av de mest 

fiskbensrika lagerna i schaktet.

En MIND-beräkning (minsta antalet individer) gjordes inte på materialet, dels på 

grund av att  metoden enbart skulle kunna genomföras på vissa av fiskarterna i 

materialet. Detta var på grund av att i vissa fall fanns det inga benelement från 

kranieben hos alla fiskarterna utan bara kotor och antalet kotor varierade mellan 

fiskarterna. Men också för att en MIND-beräkning hade bara varit en 

tidskrävande process som inte skulle ha haft någon funktion i besvarandet av 

frågeställningarna i uppsatsen. 

Bara tio torskkotor plockades ut för en analys för att kunna se när de är 

fångade, vilket är ett väldigt litet material för att denna studien skulle kunna ge 

en mer tydligare bild på detta. Istället hade det då behövts att man tog ut och 

tittade på fler kotor, men jag valde ändå att genomföra denna analysen på 

dessa tio kotorna för att det skulle kunna ge en bättre inblick på mina 

frågeställningar. När det kom till vilka metoder de har använt sig av vid 

infångandet av fisken och om Hemmorboplatsen har använts året om eller om 

de enbart har bott där under visa säsonger av året.

I jämförelse med andra samtida platser i Östersjön har det bara valts ut tre 

lokaler två som befinner sig på öar och en lokaler på fastlandet. Detta var på 

grund av att annars hade det blivit en för stor studie för att kunna bli klar i tid 

med uppsatsen.

Om det hade påträffats otoliter i det material som jag gått igenom hade det 

kunnat göra en eventuellt längd beräkning på fiskarna. Detta hade i sin tur 

kunnat leda till att man utifrån längdberäkningen kunnat avgöra ett ungefärligt 
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djup boplatsen hade fiskat på och på detta sett kunnat ge en mer tydligare bild 

på vilka fiskmetoder de hade kunnat använt sig av för att fånga fisken. De 

benen som det fanns hela ben och där man hade kunnat göra en 

längdberäkning på t.ex. praemaxillare hos torsk kände jag att jag inte riktigt 

behärskade och därför valdes det bort, men även valdes detta bort på grund av 

tidsbrist.

3.4 Metod

Metoderna som tillämpats i uppsatsen är av både kvantitativa och kvalitativa 

karaktärer. Med de kvantitativa metoderna har använts för att kolla 

representativiteten hos de olika fiskarterna och de kvalitativa metoder har 

använts för att jämföra Hemmor med andra lokaler för att på detta sätt se om 

det är ett rimligt resultat.

Med hjälp av litterära studier kan man få en bättre inblick på de tidigare 

forskningarna om Hemmor, fiskben och olika typer av fisketekniker. För att 

kunna besvara mina frågeställningar angående fiskemetoder fick jag utgå ifrån 

de fiskerelaterade fynden som förekom vid utgrävningen av Hemmorboplatsen 

och på detta sätt försöka utifrån fynden tolka vilka fiskemetoder de kan ha 

använt sig av för att fånga fiskarna. En del tolkningar av fiskemetoderna sker 

också utifrån hur det såg ut vid Hemmor under stenåldern.

Den osteologiska analysen tog plats vid det osteologiska laboratoriet på 

Högskolan på Gotland. Analysen gick ut på att identifiera fiskarterna i 

materialet, för att kunna få en bättre blick över de representerade arterna samt 

vilka benelement av arterna som identifierades. För att det skulle vara möjligt att 

identifiera fiskarterna var det oerhört viktigt med att införskaffa sig ett bra 

referensmaterial som man kunde jämföra med (Wheeler 1978:69). Det är inte 

alltid man har inte eller får tag på alla fiskarterna, men då kan det vara bra att 

försöka få tag på de mest förekommande arterna och även ha illustrerade bilder 

av fiskben. Illustrerade  bilderna av de fiskarterna man redan har i 

referensmaterial kan vara bra för att det hjälper en att få en viss känsla för 

benen och de blir lättare att känna igen (Yee Cannon 1987:9).
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Förberedandet av ett referensmaterial går till på att man först antigen fiskar upp 

moderna fiskar själv eller får tag på dem på ett annat sätt. Sedan rensar man 

fisken vid denna processen är det mycket viktigt att man försöker undvika så 

mycket skada på benen som möjligt. När fisken är rensad kokar man upp den i 

vatten för att köttet skall lossna ifrån benen och man försöker få bort så mycket 

kött som det bara går ifrån benen. När detta är gjort låter man fisken ligga i blöt 

ett par dagar för att bli av med eventuella rester som kan sitta kvar på benen 

(Casteel 1976).

När arterna var fastställda räknades och vägdes alla fragmenten för att se vilka 

fiskarter som var mest representerade i materialet. 

Jag plockade 10 fiskkotor av torsk slumpmässigt till ett försök av 

åldersbedömning med hjälp av årsringar på kotorna och även bestämning 

vilken säsong som fisken kan ha blivit uppfiskad. En åldersbedömning av 

torsken kan visa på vilket djup befolkningen har fiskat eftersom äldre torskar 

håller till i djupa vatten. Detta beror också på vilken ålder fisken har eftersom 

den håller till på ett visst djup beroende på ålder, men det ger  även en 

indikation om hur det förhistoriska fiskbeståndet kan ha sett ut vid Hemmor.

Anledningen till att kotorna plockades ut slumpmässigt var för att få en större 

spridning av det hela. Kotorna kom ifrån både främre och bakre delen av 

kotpelare. Att de har valts slumpmässigt minskar det risken för att kotorna skall 

komma ifrån samma individ. Men eftersom det är ett djurbensmaterial som är 

ihoprört kan det finnas en risk för att vissa av kotorna kan komma ifrån samma 

individ.

Metoden för en åldersbedömning och säsongsbedömning av fiskben går till på 

det viset att man räknar årsringarna på kotorna på samma sätt som det går till 

när man räknar årsringarna i ett träd, dendrokronologi. Där en ljus ring 

representerar sommarhalvåret och en mörk ring representerar 

vinterhalvåret,tillsammans bildar ringarna ett år och är den senaste ringen ljus 

eller mörk kan man på detta vis se när fisken är fångad . Men även genom titta 
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på förekomsten av fiskarter går det att se säsongsindikationerna 

(Centralförbundet för fiskerihushållning 2009, Olson 2008:18 ).  

Efter analysen har genomförts kommer Hemmor att jämföras med fyra andra 

samtida lokaler med fiskben som har undersökts och ligger i Östersjöområdet. 

Detta gör för att man skall kunna få en mer övergripande bild på resultatet och 

se om det stämmer överens med de resultaten från de andra lokalerna. Varierar 

resultaten mellan fastlandslokalerna och de lokaler som ligger belägna på öar. 

För att se detta valdes två lokaler ifrån fastlandet ut Sittesta och Högmossen 

samt två lokaler ifrån öar i Östersjön Ajvide och Jettböle. 

4 Källkritik

4.1 Materialet

Beroende på hur materialet har sållats i fält kan det ibland innebära att vissa 

fiskarter har blivit underrepresenterade. Under utgrävningen gjordes allt för att 

samla in så mycket ben som möjligt . Där de var väldigt observanta på att samla 

in mycket småkotor. 

Utgrävningen av Hemmorboplatsen var troligen en av de mest noggranna 

undersökta kvadratmetrarna från en gropkeramiskboplats på Gotland. Då åtta 

kvm tog en månad för åtta studenter att gräva ut. 

Materialet handgrävdes och sållades torrt om vädret var torrt, eller genom 

vattensållning om det regnade för att undvika att materialet klumpades ihop. 

Där av har hemmorboplatsen blivit mycket noggrant undersök men det finns 

alltid risk för att inte alla fiskbenen kommer med i sållen för att det finns mycket 

små fiskar och även unga fiskar där fiskbenen är mycket små och där av går 

igenom sållet. Sållningen påverkar alltid materialet även vid en mycket 

noggrann undersökning (Wallin 1995:2). 
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När materialet blir avgränsat till ett kulturlager (schakt 1 VI:7 K:6) betyder det att 

man måste tolka hur resterande av området kan ha sett ut och det är inte alltid 

denna tolkningen stämmer överens på hur det egentligen är.

4.2 Metoderna

Vid litteraturen är inte så många böcker och avhandlingar. Utan det har använts 

många tidigare uppsatser från både kandidatnivå och påbyggnadsnivå på grund 

av att viss litteratur var mycket svår att få tag på, men även för att det är inte 

många verk som finns med studier av fiskbensmaterial. Utan jag har då fått 

använda mig av dess uppsatser i för att kunna komma åt informationen och 

kunna ha någon referens.

När det kommer till identifikation av  fiskarterna i materialet gäller det att vara 

konsekvent. Detta är något som märktes av vid identifieringen av arterna. Från 

början delade jag då upp kotorna  i caudala (bakre delen av fiskens kotpelare) 

och precaudala (främre delen av fiskens kotpelare) kotor, senare i 

identifieringen kotorna sammanslagna till en grupp. För att det var svårt i en del  

fall att skilja på kotorna som var precis innan de precaudala kotorna övergick till 

caudala kotor.

Det går inte alltid att bestämma vilken art som benet tillhör, i de fallen anger 

man familj eller släkte som benfyndet tillhör. Vissa fiskarter kan vara väldigt lika 

i skelettet och detta kan i sin tur leda till en viss del felbedömningar men har valt 

att vid de fallen som det har uppstått någon form av osäkerhet lagt de 

fragmenten till oidentifierat och när det kom till laxfiskar och sikfiskar som kan 

vara väldigt lika i kotorna har jag valt att slå ihop dessa fragmenten till en grupp 

som fick namnet Sikfisk/Laxfisk. 

Vid kvantifieringen av materialet finns det många aspekter som måste vägas in 

då det ger en påverkan på resultatet till exempel nedbrytningsprocesserna. 

Fiskbenen är nämligen väldigt små och spröda, detta gör att de lättare bryts 

ner. Är fiskarten en fet fisk påverkas nedbrytningsprocessen mycket snabbare 

för den än hos magra fiskarter. Detta beror på att när en fet fisk förmultnar sker 
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kemiska reaktioner som gör att de benen bryts ner mycket snabbare än vad det 

gör hos en mager fisk (Burenhult 1999:131, Olson 2008: 31). 

På grund av att fiskbenen är spröda gör att de lättare går sönder och kan ge en 

påverkan på resultatet av analysen eftersom att flera av fragmenten kan tillhöra 

ett och samma ben. Detta innebär att när antalet fragment sen räknas samman 

kan det ge ett resultat där fiskarter är överrepresenterade i materialet istället. 

Samma sak gäller vid vägning av arterna för att vissa fiskarter väger med än 

andra. 

Vid åldersbedömningen och säsongsbedömingen var det bara tio torskkotor, 

det är egentligen för få kotor för att kunna ge en övergripande blick över hur 

gamla fiskarna var i Hemmormaterialet och hur fiskbeståndet kan ha sett ut 

under denna tidsperiod i Hemmor samt när de var fångade. Men för att 

analysen skulle hinna bli klar i tid blev det tvunget att avgränsa 

åldersbedömningen till enbart tio torskkotor.

Att säsongsbedöma dessa tio kotorna är mycket svårt för att man kan bara få 

fram om fisken har blivit fångad på sommarhalvåret eller vinterhalvåret och inte 

om den är fångad på våren eller hösten. Därför skall man vara försiktig och 

tolka som att fisken är tagen året om. Utan har man andra arter som man vet 

fångas på våren eller hösten skulle detta kunna vara en indikation på att fisken 

har fångats året om.

I jämförelsestudien med andra samtida platser i Östersjön ska det även vägas 

in i resultaten att på alla platserna har det gåtts igenom olika mängder av 

fiskbens material. Detta innebär att Sittesta kanske inte är den bästa lokalen att 

ha med i denna jämförande studie eftersom det är ett väldigt litet 

fiskbensmaterial som har blivit analyserat. Men jag valde att ha med denna 

lokalen trots det för att få en liten överblick på hur det kan ha sett ut i 

artfördelningen på fastlands lokal. De andra två lokalerna  är belagda på öar i 

Östersjön och valdes för att jämföra om Hemmorboplasten stämmer överens 

resultatmässigt med representativiteten hos de olika arterna.    
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Det man ska ha i  åtanke är att alla  lokalerna inte har lika bra tafonomiska 

förutsättningar och att när det gäller hanteringen av fiskbenen  så är det inte 

säkert att det har gått till på samma sätt utan att på vissa av lokalerna kan man 

haft mindre eller större maskstorlekar på sållen. 

xiii



5 Tidigare forskning

5.1 Hemmor

Under år 1902 påträffade bonden Lars Andersson fynd av ben och keramik vid 

jordbruksarbete. Det visade sig att vara en gropkeramisk boplats som fick 

namnet Hemmor efter ägonamnet.

Denna plats undersöktes följande sommar under sex veckor av O.W. 

Wennersten och området uppskattades till att vara 10 000 kvm. Redan då 

noterades det att i de flesta rutorna förekom det kompakta lager av fiskben som 

huvudsakligen bestod av torsk och det noterades även att fiskarna kan ha blivit 

styckade i 6-7 sammanhängande kotor (Wallin & Martinsson-Wallin 1996:1).

 Under år 1983 gjordes det en provundersökning i samband med en C-uppsats 

(Wallin 1984),  och under åren 1991, 1992, 1995 och 1996 skedde det flera 

undersökningar i samband med en fördjupad forskning kring det lokala 

spridningsmönstret av fynd och även vid dessa undersökningar noterades att 

det fanns kompakta lager av fiskben (Wallin & Martinsson-Wallin 1996:18).

Vid en fosfatanalys på boplatsen visade det sig att området var större än 

Wennerstens undersökning hade uppskattat det till. Det visade sig nämligen att 

området var 70 000- 80 000 kvm. 

Denna boplats ligger i dagsläget 28 meter över havsnivån på dess högsta 

punkter och den södra delen ligger tio meter över havsnivån, som under 

mellanneolitisk tid utgjorde en grund lagun och på södra sidan om 

höjdsträckningen fanns det öppna havet (Wallin 1995:1). 

5.2 Fiske och fiskarternas förekomst i arkeologiska 

kontexter

Det har gjorts en del forskning i detta område både i C-uppsatser och i 

avhandlingar där det har skrivits om fiskbenens betydelse i de arkeologiska 

kontexterna. Men det behövs fortfarande mer studier av fiskben och att 

arkeologerna ska börja inse hur viktigt fiskbenen är som ett källmaterial i 

forskningarna kring hur det var förr.
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 Detta skulle då kunna leda till att man tar tillvara på mer små och större fiskben 

som fler analyser kan genomföras på även att öronstenar ifrån fisk tas tillvara 

på och att man då blir noggrannare på vad som bedöms som fossil och 

öronstenar. 

För att då försöka ge en bättre inblick i detta ämne tänkte jag ge kortfattad 

argumentation om varför det behövs göras mer forskning på fiskbensmaterialen 

i det arkeologiska källmaterialet. Genom studier av fiskben och identifiering av 

fiskarterna kan det ge en bild av vad boplatsens invånare har konsumerat för 

fiskar, inblick i olika typer av fiske och hur fiskfaunan kan ha sett ut. 

Det kan även ge en inblick vilken miljö och klimat boplatsen hade, vilket i sin tur 

kan ge en uppskattning på hur miljön och klimatet har ändrats genom tiderna. 

Eftersom det sker stora förändringar i miljön brukar detta leda till att arter som 

har förekommit inte längre trivs i miljön, vilket gör att dessa arter försvinner och 

miljön kan öppna upp för ett inflöde av nya arter (Fiskkonferens  13 november 

2012).

5.2.1 Forskning av fiskben

Fil.dr. Carina Olson, Stockholms universitet, har bedrivit forskning på fiskben 

från olika stenåldersplatser i Östersjöområdet där hon bland annat har studerat 

vilka arter som är förekommande på de olika lokalerna och hur representerade 

de är i materialen.

I sin forskning kom hon fram till att på Gotland (Ajvide) och Åland (Jettböle) var 

torsken och sillen mycket representerade. Medan lokalerna på fastlandet var 

gäddan eller andra sötvattens fiskar mer representerade. 

De olika resultaten av de representerade fiskarterna skulle kunna ha varit en 

indikation på en form av anpassning till lekplatsen i det lokala eller regionala 

ekosystemet.
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I denna Olsons forskning genomfördes studier av otoliter (hörselbenen ifrån 

torsk) för att bland annat kunna se hur stora torskarna var, när de var fångade 

och hur gamla de var.

Resultatet ifrån analysen av otoliterna visade att de flesta torskarna i Ajvide var 

fångade under vintersäsongen, de hade en genomsnittlig ålder på 4 år och att 

torskarna var större i Ajvide än i Jettböle. Resultatet visade även att 

befolkningen i Ajvide fångade små och mindre romproducerande torskarna, inte 

de stora romproducerande torskarna. Detta resultat visar att Ajvidebefolkningen 

inte har påverkat fiskbeståndet som höll till vid Ajvide (Olson 2008:41-42).

5.2.2 Torsken

Torsken är en fiskart som är mycket omdiskuterade i dagsläget och har varit det 

i decennier på grund av utfiskning och nedgång i torkbestånden. För att försöka 

förhindra att torsken blir utrotad bedrivs mycket forskning på moderna torskar 

och dess bestånd. Men även forskningen på torskar ifrån historien allt från 

stenåldern till medeltiden kan hjälpa till att finna en lösning på problematiken 

kring utfiskning av torsken. För att vi får en bättre förståelse för förändringarna 

som har skett ett exempel är hur torsken har anpassat sig för att kunna klara av 

att leva i detta brackvattnet. Man har då genom DNA-analyser jämfört torskben 

som är ca.5000 år gamla och jämfört detta med moderna torskar ifrån idag och 

på detta sätt kunnat se att torsken som lever i Östersjön idag härstammar ifrån 

de  5000 år gamla torskarna. Ett annat exempel är att man har kunnat se att 

torsken under stenåldern var större än vad de moderna torskarna är 

idag( Fiskkonferens 2012, Olson 2008:paper III).

Studier av fiskben har även visat att infångandet av torsk var mycket stora 

mängder under stenåldern men sedan stannar den av ett tag, därefter slutar 

man fiska den helt och kommer tillbaka igen någon gång under medeltiden. 

Detta skulle kunna vara en indikation på att det precis som i dagsläget har skett 

en kraftig minskning av torskbestånden som skulle kunna bero på utfiskning 

eller ett par års dålig reproduktion för att det inte har varit gynnsamma 

förhållanden.
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Detta visar då genom att jämföra de historiska materialen av torsk med de 

moderna se likheterna och skillnaderna i resursutnyttjande och fiskbestånd. 

Men kan även hjälpa till att försöka planerna in för framtidens Östersjön 

( Fiskkonferens 2012).

5.3 Fiskemetoder 

Under stenåldern har man använts sig av olika typer av tekniker för fiske. Här 

kommer nu att presenteras lite olika fisketekniker som kan ha använts under 

stenåldern.

5.3.1.1 Krokfiske

Det är oklart om varifrån fiskekroken har sitt ursprung men det är en artefakt 

som direkt kopplas samman till fiske och är också en av dem mest primitiva 

artefakterna (Lindell & Ekström 1981:62. Persson 1981:2). 

Fiskkroken är uppbyggd i tre grundläggande delar. Första delen är skaftet som 

är den längsta delen på kroken och detta är där lina/revet fäster i. Sen kommer 

den andra delen som är den nedre delen på skaftet, denna del är rundad och 

kallas bågen. I den uppåtvända fortsättningen på bågen kommer sedan en vass 

udd där fisken ska fastna, denna del kallas spetsen och är den tredje delen på 

fiskekroken. Krokarna brukar oftast tillverkas ifrån mellanfotsben från svin eller 

horn från cervider.

Krokfisket kan delas in i två olika grupper och dessa är huggfiske samt 

betesfiske.  Vid huggfiske är fiskaren aktiv eftersom att fiskaren hugger fisken 

med kroken så att den går igenom fisken (Persson 1981:2, Ragnarsson & 

Karlsson 1994:21). Men vid betesfiske agnas kroken och detta gör att fisken får 

vara aktiv och hugga på kroken. 

Krokarna har skillnader som kan ses genom att studera krokens utformning och 

gör att man kan avgöra vilken typ av användningsområde och vilken fiskart som 

kroken är utformad för. Detta går att ses genom att man studerar krokens gap 

dvs. avståndet mellan krokens skaft till dess spets mät med en rät vinkel till 

skaftet. Beroende på hur långt avståndet är går det att se vilken fiskart som 

kroken inriktar sig mot t.ex. 5-6 mm skulle kunna innebära att fiskekroken 

inriktar sig för fiske av abborre (Olsson 2008: paper II, Persson 1981:4-9). 
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5.3.1.2 Ljuster

Ljuster är en äldre fiskemetod än krokfisket det har hittats ljusterfyndster från 

boreal tid (8500-6800 f.kr.). Ljuster tillverkades av ben eller trä. Den består av 

två spetsar som har fästs parvis på ett skaft och skaftets längd kan variera lite 

mellan ljustrarna, detta är beroende på vilken typ av botten vattendraget har. 

Där till exempel dybotten behöver ett längre skaft jämfört med vad en 

stenbotten behöver ( Lindell & Ekström 1988:63, Ragnarsson & Karlsson 

1994:23).

Ljusterfiske bedrevs på grunt vatten där fiskaren gjorde en snabb stöt på fisken 

så att den fastnade mellan spetsarna eller att ljusterspetsarna går igenom 

fisken där den sitter fast på ljusterspetsarna. Denna typ av fiskemetod kunde 

bedrivas både från land och ifrån båt.

Fiske med ljuster från båt har man troligtvis använt sig av under kvällstid för att 

man har hittat spår av kol eller brända båtbottnar. Men var nog troligtvis enklare 

att bedriva ifrån land (Persson 1981:23).

Det gick även att fånga fisken under dagtid och kvällstid med denna metod. 

Under kvällstider använde man sig av facklor för att locka fram fiskarna från 

djupet. En fiskart som kan tänkas fångas med hjälp utav ljuster under kvällstid 

är laxfiskar, laxen beger sig in på grundare vatten under kvällarna för att fånga 

små fisken som håller till där.

Under dagstid skulle ljustrarna kunna användas för att fånga gäddor som ligger 

i vattenytan och solar (Persson 1981:23).

5.3.1.3 Harpunfiske 

Är vanligast vid fångst av sälar och andra däggdjur, men detta behöver inte 

innebära att man inte har harpunerat stora fiskar. En harpun består av en spets 

som sitter fast på ett skaft och när man har fiskat med harpun är det väldigt 

troligt att man har använt sig av samma teknik som vid fiske med ljuster. 

Bedrevs på grunt vatten där fiskaren gjorde en snabb stöt på fisken så att den 

fastnade mellan spetsen eller att spetsen går igenom fisken där den sitter fast 

på harpunspetsen (Persson 1981:23, Ragnarsson & Karlsson 1994:24-25). 
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5.3.1.4 Nätfiske

Att nätfiske har använts under stenåldern på vissa boplatser är ganska rimligt, 

men eftersom näten oftast tillverkades av organiskt material så finns det inte  

många fynd bevarade av nät idag. Man har dock hittat ett nätfynd som har  

daterats till 7300 f.Kr. (Ragnarsson & Karlsson 1994:25).

 När man tillverkade fiskenäten har de troligen använt sig av de råvaror som 

fanns tillgängliga under tillverkningen. 

Nätet består av två stycken grundläggande element. Dessa är knutarna som 

antingen är fasta eller lösa och maskarna som består av garnslingor mellan 

knutarna. Beroende på vilken maskstorlek nätet har fastnar olika typer av fiskar 

i nätet. 

Men för att ett nätfiske skall kunna vara möjligt så behövs även flöten av t.ex. 

tallbark som håller upp nätets översta del och sänken som tynger ner nätet. 

Sänken skulle kunna vara material som inom arkeologiska kontexter har tolkats 

som något annat exempelvis ler-figurer och slipstenar. Detta kan då vara en 

bidragande orsak till att man inte hittar mycket fynd av nät (Persson 1981:24-

25, Ragnarsson & Karlsson 1994:25). 

6 Analys och Diskussion 

6.1 Fiskbenen

6.1.1 Artfördelningen

Fiskbensmaterialet sorterades in i två huvudgrupper bestämda fragment och 

obestämda fragment. De bestämda fragmenten delades in i fiskarter och de 

benelement som inte kunde artbestämmas hamnade i gruppen obestämda 

fragment av fiskar. Efter att fragmenten sorterats i grupper räknades och 

vägdes alla fragmenten för att kunna ge en inblick på hur fördelningen ser ut. 

Den totala vikten av ben som analyserades var 1628 g och 8452 fragment.

Vid arkeologiskt material med mycket fiskben kan det ibland påträffas fiskfjäll 

men i detta materialet hittades inga fiskfjäll eller några öronstenar, däremot 

hittades en tand ifrån en rovdjursfisk och en kota med förändringar (se appendix 
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2 bild). Av alla fiskben kunde 35,6 % av fragmenten artbedömmas, detta 

utgjorde cirka 81,7 % av materialets vikt. 

De olika fiskarterna som blev identifierade i materialet var torsk, sill, plattfisk, 

sikfisk/lax, abborre och gädda. Men inga fragment av karpfiskar hittades i det 

material som analyserades i denna undersökningen. Detta skulle antingen 

kunna bero på att de kanske inte fångade karpsfiskar eller att de fragmenten 

som skulle kunna har varit karpfiskar har hamnat som oidentifierat på grund av 

fragmenterningsgrad kan ha lett till att dessa inte kunnat identifierats.

De arter som förekom i materialet var både sötvattensfiskar och 

saltvattensfiskar vilket inte är särskilt förvånande eftersom Östersjön består av 

bräcktvatten, men det var en större andel av saltvattensfiskar i materialet. 

I materialet identifierades 2818 fragment av torsk, dessa fragment hade en vikt 

på 1300 gram. Av dessa fragment förekom kranieben och kotor, inga 

öronstenar från torsken fanns.  Det mest påträffades fragmenten från torsk var 

kotorna.

Bortsett från torskfynd kunde 24 fragment identifieras till plattfisk och även här 

bestod de mest påträffade fragmenten av kotor. Fragmenten vägde totalt 3 

gram och det var samma vikt, 3 gram, som de 78 identifierade fragmenten från 

sillen. Fragment av sill bestod dock av både kranieben och kotor där ingen av 

dessa ben var en majoritet. 

Det identifierades även 17 fragment från abborre där majoriteten bestod av 

kotor och endast ett fragment av ett kranieben fanns. Dessa fragment vägde 

tillsammans mindre än 0,5 gram.

24 fragment av sikfisk eller lax identifierades och dem fragmenten bestod 

endast av kotor som hade en totalvikt på 6 gram. Det förekom 33 fragment av 

gädda som utgjordes av kotor och endast två kranieben. Fragmenten hade en 

totalvikt på 18 gram.
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Tabellen nedan (tabell 1) visar en tydlig bild på de representerade fiskarterna i 

materialet både i vikt och i fragmentenantal. För att  Tabellen visar Detta visar 

då och hur stor betydelse fiskarterna har haft hos befolkningen på Hemmor. 

Detta beror på att visa benelement väger mer än andra och vikten hos arterna 

varierar, vilket kan leda till att en del fiskarter blir mindre representerade än vad 

de skall vara i materialet.  

Art Antal fragmenten Vikt i gram

Torsk ( Gadus morhua) 2818 1300

Sill ( Clupea harengus) 78 3

Plattfisk (Pleuronectidae) 24 3

Abborre ( Perca 
fluviatilis)

17 Under 0,5

Sikfisk/Laxfisk ( 
Coronidae/Salmonidae)

24 6

Gädda (Esox lucius) 33 18

Att torsken har haft en väldigt stor betydelse på Hemmorboplatsen syns väldigt 

tydligt i diagrammen. Detta kan bero på att torsken är tillgänglig året om och 

inneburit att Hemmorborna har haft möjlighet att kunna försörja sig på torsken. 

Troligtvis har sillen haft en nästan lika stor betydelse för befolkningen som 

torsken, men benelementen ifrån sillen har inte bevarats lika bra hos sillen som 

det har gjorts hos torsken. Detta kan bero på att på att sillen är en fet fisk. Det 

kan också röra sig om en faktor att sillfragmenten är väldigt små och detta har 

lett till att de kan ha sållats bort vid utgrävningen av materialet (Burenhult 

1999:131, Olson 2008:15). 

Något som noterades vid analysarbetet var att några torskkotor hade snittspår. 

Detta innebär att det har skett någon form av rensning av torsk, vilket även 

noterades vid utgrävningen av materialet. Där hittades sammanhängande kotor 

i grupper av 6 -7 stycken (Wallin & Martinsson-Wallin 1996:18). En tolkning av 
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detta skulle kunna vara att det var rester ifrån matavfall eller att de bara delade 

på fångsten så att alla fick sin del av bytet.

6.1.2 Jämförande av andra samtida platser

För att få en bättre inblick på hur de representativa fiskarnas betydelse har 

Hemmorboplatsen jämförts med andra samtida platser i Östersjön. Jag har valt 

ut följande fyra stenåldersboplatser: Ajvide, Jettböle, Sittesta och Högmossen. 

Anledningen för att just dessa platser valdes är för att de är någorlunda samtida 

med Hemmorboplatsen, men också för att de fyra platserna är kustbelagda 

platser i Östersjöområdet precis som Hemmor.

Ajvide är precis som Hemmor en gropkeramiskboplats i Eksta socken på 

Gotland och har dateringen 2900 – 2700 f.kr. Området har blivit utgrävt sedan 

1983 i samband med seminariegrävningar av både Stockholms universitet och 

Högskolan på Gotland. 2200 kvm av 200 000 kvm har blivit undersökt och 328 

gram av fisk har analyserat för artbedömning samt storleksbedöming. Under 

stenåldern var Ajvide en kustbelagd boplats med en lagun intill boplatsen och 

väster om boplatsen låg det öppna havet (Burenhult 1999:16-17, Olson 

2008:12). 

Jettböle ligger i Jomala socken på Åland. Plasten är 20 000 kvm och har 

dateringen 3300 – 2800 f.kr. Boplatsen blev utgrävd för test utgrävningar år 

1905, 1906, 1908, 1911 och år 1999 – 2000 för en mycket noggrannare 

undersökning. För analysen av fiskben undersöktes 332 gram.Jettböle hade 

under stenåldern stora vikar, små inlopp och längre ut det öppna havet (Olson 

2008:13).

Sittesta ligger i Ösmo socken i Södermanland och har med C14-analys daterats 

till 3300 – 2500 f.kr.  Den sydöstra delen grävdes ut år 2005 det var en 

arkeologisk utgrävning som genomfördes av UV-Mitt. Det utgrävda området är 

6500 kvm och en osteologisk analys gjordes på 2,2 kg ben. Under stenåldern 

låg Sittesta på den södra delen av en strand (Olson 2008:10). 

Högmossen ligger i Tierp socken i Uppland och grävdes ut 2004 av UV-GAL, 

Uppsala. Det totala området som grävdes ut var 4000 kvm. 6,3 kg animala ben 
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som kom ifrån olika områden av utgrävnigsplatsen valdes ut för en osteologisk 

analys. Högmossen lokalen har dateringen 3500- 3200 f.Kr. och under denna 

period låg boplatsen på den östra sidan av en halvö på fastlandet med en utsikt 

över en bukt (Olson 2008:10-11). 

Artfördelningen på Ajvide, Jettböle, Sittesta och Högmossen kan se i tabell 

nedan (tabell 2). Värdena för de olika lokalerna är hämtade ifrån Carina olsons 

avhandling (Olson 2008:25).

Art Ajvide Jettböle Sittesta Högmossen  Hemmor

Abborre 48 7 1 93 17

Gädda 29 24 17 305 33

Gös 0 0 0 9 0

Mört 0 0 0 7 0

Abborrfiskar 0 0 0 4 0

Karpfiskar 33 0 1 16 0

Lake 0 0 0 3 0

Sikfisk 2 0 0 25 0

Sikfisk/Laxfisk 0 0 2 48 24

Laxfisk 16 0 2 0 0

Ål 2 0 0 0 0

Plattfisk 35 8 1 1 24

Flundra 0 1 0 0 0

Torsk 1111 2734 7 1 2818

Torskart 0 0 0 1 0

Sill 2373 538 0 0 78

Piggvar 0 7 1 0 0

Tabell 1. Förekomsten av arter i fragmentenantal på Ajvide, Jettböle,Sittesta och Högmossen.

Vid Sittesta och Högmossen är gäddan den mest representerade arten medan i 

Hemmor och på Jettböle är torsken den mest förekommande arten. I Ajvide är 

sillen den mest representerade arten och därefter torsken. 

Att gäddan är den mest representativa i Sittesta och Högmossen skulle kunna 

bero på att den boplatserna ligger på fastlandet vid en kuststrand och bukter 

där det inte är lika djupt vatten  som det är vid de andra tre boplatserna som 

ligger på stora öar i Östersjön. Men som tidigare nämns i källkritiken så är det 

ett väldigt lite fiskben ifrån Sittesta.   
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I Ajvide noterades det att det fanns två olika storleksgrupper på sillen en med 

lite större sillar och en med mindre sillar. Det skulle då kunna vara att både vid 

Jettböle och Hemmor skulle sillen kunnat ha varit mer förekommande men 

sillbestånden som höll till vid dessa lokalerna var ett bestånd med mycket små 

sillar, vilket har medfört att små sillens ben har på grund av dess storlek ramlat 

igenom sållen. Men man bör då ha i åtanke att vid analysen av Jettböle var det 

bara 332 gram som analyserades och i Ajvide var det 328 gram medan 

Hemmormaterialet bestod av 1628 gram. Detta visar då att sillen inte alls är 

väldigt förekommande i Hemmor jämförelsevis med de andra två lokalerna. 

Vilket kan bero på att sållningen inte har använt sig av tillräckligt finmaskig såll. 

Men bara för att sillen inte är mycket mer representerad i det material som jag 

har analyserat innebär inte detta att sillen förekommer i mer representerad 

mängd på andra rutor och kulturlager ifrån Hemmorboplatsen. Detta kan man 

även beakta när det gäller de övriga fiskarterna som inte är lika mycket 

förekommande eller inte alls representerade.

6.1.3 Åldersbedömning av fiskkotorna

Att åldersbedöma bara 10 fiskkotor är egentligen för få kotor för att kunna ge en 

övergripande blick över hur gamla fiskarna var i materialet och hur 

fiskbeståndet kan ha sett ut vid denna tidsperiod i Hemmor. Utan man får utgå 

ifrån att resterande kotor av torsk visar liknande åldersfördelningar som det 

resultat som framgick i undersökningen av de tio torskkotor som slumpmässigt 

plockats ut i Hemmormaterialet. 

Åldersbedömningarna gav följande resultat (Tabell 3):

Ålder Antal

3 år 4

4 år 3

5 år 3
Tabell 2 ålder på torskkotorna 

En modern torsk kan bli upp till 15 år gammal i Östersjön, jag utgår från att 

fiskarna under stenålder skulle kunna bli ungefär lika gamla som den moderna 
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torsken. Torskarna som blev analyserade var omkring 3-5 år när de fångades. 

Detta kan vara en indikation på att man fångade yngre torskarna som gick på 

lite grundare vatten än de riktigt gamla torskarna (Ivarsson 2004).

Anledningen för detta skulle kunna vara för att Hemmorbefolkningen inte 

behövde större torskar för att kunna försörja sig på boplatsen. En annan inblick 

på detta skulle kunna vara att befolkningen vid Hemmor kan ha haft en 

medvetenhet när det kommer bevarandet av fiskebestånden omkring sig och på 

grund av detta kanske valt att fånga de yngre torskarna istället för att fånga de 

äldre och större romproducerande honorna. Detta finns inga belägg för denna 

teorin och trots att den är väldigt tvivelaktig är det ändå värt att tänka på. För 

man vet om att de indianstammarna i Nordamerika har haft denna medvetenhet 

när det kommer till bevarandet av fiskbestånden och kan ha haft det en väldigt 

lång tid tillbaka i sina traditioner (Ragnarsson & Karlsson 1994:42-43). 

Ytterligare en analys gjordes på de 10 torskotorna för att kunna uppskatta vilken 

säsong torskarna kan ha blivit fångade. Resultatet visade då att sex av dessa 

torskar var fångade under sommarhalvåret och resterande fyra var fångade 

under vinterhalvåret. Detta skulle kunna vara en indikation på att befolkningen i 

Hemmor har fiskat torsk under hela året. Detta kan även påvisa med hjälp av de 

andra fiskarterna som förekom i materialet, eftersom de indikerar på att fisket 

bedrivits under våren och hösten. Att torsken då skulle ha fiskats året om 

förklarar den enorma representationen av torskben i materialet från 

Hemmorboplatsen.

6.2 Fiskelokalen och fiskemetoder 

6.2.1 Fiskelokalen

Alla fiskarter som representerades i materialet indikerar att det har skett lokalt 

fiske. Även förekomsten av benelementen ifrån kranieben och kotor hos nästan 

alla arterna i materialet tyder på lokalt fiske. Detta kan även vara en indikation 

på att fisken kan ha konsumerats på platsen (Cardell 1995: 18-19). 

Fiske är en metod av näringsinsamling som kan bedrivas året om, men fiskarna 

brukar vara lättast att fånga i samband med leken (Persson 1981:46).  Genom 

att då ha studerat de olika arterna som förekom i materialet går det att dra 
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slutsatsen att lokalen har troligen använts året om av befolkningen, eftersom 

fiskarterna indikerar på detta (Tabell 3). 

Art Förekomst period

Plattfisken Fångas bäst vår och sommar

Sill Året om , men fångas bäst vår och sensommar

Torsk Kan fångas året om

Sikfisk/Laxfisk Vår, försommar och Höst

Abborre Då isen smälter – juli, men fångas bäst under varma perioder

Gädda Vår – tidig höst

Tabell 3. Över fiskarternas förekomst period. (Ivarsson 2004)

Även torskkotorna visade att boplatsen har använts året om av 

Hemmorbefolkingen. Eftersom de 10 torskkotorna visade att torsken har blivit 

fångad både under sommar- och vinterhalvåret. 

6.2.2 Fiskemetoder

Eftersom många av fiskeredskapen består av organiska material brukar detta 

göra att det bryts ned. Vilket kan göra det väldigt svårt att uppskatta exakt hur 

stor betydelse fisket kan ha haft. För att de organiska materialen kräver 

speciella markförhållanden för att de skall kunna bevaras ett exempel på en 

fiskemetod som man nästa aldrig hittar några spår av är nät. För att kunna 

besvara frågeställningen om vilka fiskemetoder som använts fick jag utgå ifrån 

fiskfynden som hittades vid utgrävningen. De fiskerelaterade fynden som 

hittades under utgrävning kommer inte enbart ifrån just det kulturlager som jag 

har analyserat utan ifrån hela området som grävdes ut i samband med den 

utgrävningen av det material som jag analyserar. Dessa fynd var 5 stycken 

tandade spetsar som kan ha använts antingen vid ljuster eller som harpuner 

och 16 krokar (Wallin 1995:8,10).

Fynden indikerade då på att befolkningen på Hemmorboplatsen har använt sig 

av ljusterfiske, harpunering och metfiske, men även fast det inte påträffades 

några fynd av nät kan man de mycket troligtvis ha använt sig av fiskenät, därför 

kan denna fiskemetoden inte uteslutas helt. 
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I Sverige har det inte påträffats många fynd som har tolkats till sänken, det kan 

bero på att de ibland har tolkats som något annat än ett sänke exempelvis 

slipstenar som har en skåra vilket kan även passa som ett nätsänke. Men det 

går också att tänka att de kanske bara har använt sig av en vanlig hederlig sten 

som sänke för att det var lätt att komma över. Vilket gör det väldigt enkelt för en 

arkeolog att missa dessa sänken.

På gropkeramiska kärl från Hemmor finns det kärl med mönster som skulle 

kunna vara en föreställning av fisknät , vanligt vist kallat rombiska mönster 

(Wallin och Sten 2007). Detta skulle då kunna vara en indikation på att 

befolkningen på boplatsen faktiskt har använt sig av fiskenät för att kunna fånga 

fisk och denna metoden är mycket smidig att använda sig av när man vill ha en 

större mängd fisk. 

Ljuster har troligen haft en stor roll vid fisket på Hemmor för att det är en bra 

metod vid infångandet av små fiskar och för att Hemmor har haft en grund 

lagun som man kan ha vadat ut i för att fånga fisk (Larsson 1996:33).

Att harpuner användes vid säljakt på Gotland råder inga tvivel om, men det kan 

också vara möjligt att man har harpunerat stora fiskar när storfisken går in på 

grundare vatten för att fånga små fisk som håller till där. 

Metfiske med lina och krok som man gör i dag är ganska rimligt att de också 

kan ha gjort på stenåldern, men denna metoden är mycket tidskrävande för att 

det går bara att ta upp en fisk åt gången. Metfiske kan ha varit en metod som 

använts för att få upp fiskarterna som går på djupare vatten, som till exempel 

torsken (Rangarsson & Karlsson 1994: 54).

6.2.3 Fiskets betydelse i ekonomin

Att fisket har haft en stor betydelse i Hemmorboplatsens ekonomi är ganska 

troligt, eftersom att Hemmorboplatsen är kustbelagd och för att fisket är en form 

av näringsinsamling som kan bedrivas året om. Man kan då tänka sig att 

Hemmorbefolknigen har utnyttjat alla resurser som är möjliga för att samla in 

föda till befolkningen. Det är enklare att fånga ett antal fiskar än vad det är att 
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fälla ett landlevande däggdjur och fiskar dör inte riktigt ut på samma sätt som de 

landlevande däggdjuren gör (Larsson 1996:33-34).

Av en tidigare analys på de övriga animala benen ifrån Hemmorboplatsen 

visade sig att fördelning av djuren var 17,7 % svin, 1 % säl, 0,4 % fågel, 81,3 % 

fisk och restrerande var oidentifierade djur( Wallin & Martinsson-Wallin 

1996:18).

Detta talar då för att fisken har troligen varit en primär föda på 

Hemmorboplatsen och haft en väldigt stor roll i dess ekonomi, denna tolkning 

görs utifrån de kompakta kulturlagerna utav fiskben som påträffades vid 

utgrävningen av Hemmor ( Wallin & Martinsson-Wallin 1996:9). 

De varierande fiskemetoderna visar att det har lagts ned mycket tid på fiske, för 

att komma åt fiskarna i de olika vattendjupen. Men också att de har lagts ned 

mycket tid för tillverkningen och underhåll av fiskeredskapen, eftersom att det 

går åt mycket tid för insamlandet av råmaterial till fiskeredskapen, vilket kunde 

vara jakt på landlevande däggdjur. Förberedandet av råmaterial till 

fiskeredskapen var även det mycket tidskrävande, med andra ord ett 

fiskeredskap som nät kan ta upp till ta ett antal veckor för att tillverkas. För en 

befolkning som lever på de resurser som är tillgängliga måste tiden som ha 

lagts ned på tillverkandet av fiskeredskapen och fisket varit värt den 

ansträngningen. Varför annars skulle man lagt ner tiden för tillverkningen av 

fiskeredskapen, genom jakt på landlevande som däggdjur t.ex. svin eller 

cervider för tillverkningen av krokarna som är gjorda på ben och horn.

För att tillverkningen av fiskeredskapen skall fungera innebär det då att 

befolkningen måste ha haft en organiserad struktur när det kom till tillverkandet 

av fiskeredskapen (Olson 2008:37-38).  Fiskkotorna med skär- eller snittspår 

efter rensning skulle kunna påvisa att det har varit någon form av organisering 

vid produktionen av fiskeredskap. De kotor med skär-och snittspår skulle kunna 

vara rester  av en rituell måltid som alla har delat eller att det kan rör sig om 

fördelning av ett ”jaktbyte” mellan de som har något med fiskeproduktionen att 

göra. 
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7 Slutsats

Den osteologiska analysen visar att fiske har spelat en stor roll vid 

näringsintaget hos den gropkeramiska befolkningen i Hemmor, dels för att 

boplatsen var placerad vid kusten dels för all tillverkning av fiskeredskap som 

tillverkats på platsen och underhåll av redskapen som använts. Detta gör att 

fisken har spelat en stor roll för befolkningens matkonsumtion.

7.1 Vilka fiskarter åt Hemmorbefolkingen? 

På boplatsen i Hemmor fångade de torsk, sill, gädda, plattfisk, abborre och 

sikfisk/ laxfisk. 

7.2 Hur är fiskarterna representerade i materialet?

Att torsken var mycket mer representerad än gäddan, abborren, plattfisken och 

sikfisken/laxfisken är ganska rimligt. Men att skillnaden mellan torsk och sillen 

var stor i jämförelse med platserna Ajvide på Gotland och Jettböle på Åland. 

Eftersom Hemmormaterialet har sållats med maskstorlek 1,5x1,5 mm har 

antigen sillen varit mindre i storlek än på andra platserna och på så sätt har 

fragmenten av sillen ramlat igenom sållmaskorna eller så har det inte varit 

tillräckligt bra bevaringsmöjligheter för sillben (Burenhult 1999:131, Olson 2008: 

31 ).

7.3 Vilka olika fiskemetoder kan man ha använt sig av 
för att fånga fisk?

De arkeologiska fynden som påträffats vid utgrävningen av Hemmor indikerar 

på att man kan ha använt sig av fiskemetoderna såsom krokfiske, ljuster och 

harpunfiske. Men bara för att det inte förekom några fynd som skulle kunna ge 

en indikation på att man använt sig av nätfiske behöver det inte betyda att inga 

nät fanns på boplatsen. Mönster på gropkeramik, som skulle kunna föreställa 

nät, hittades vid utgrävningen på Hemmor. Mönstret skulle kunna vara en 

indikation på förekomst av fiskenät på boplatsen. Eftersom nätet oftast består 

av organiskt material är det väldigt lätt att det bryts ned. Bristen på sänken 

skulle kunna bero på att det i fält har tolkats som vanliga stenar och inte 
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tillvaratagits. Nätfiske kan man tänkas också ha använts vid sillfiske och sikfisk/ 

laxfiske.

Ljuster och harpunfiske kan tänka sig ha använts i den grunda lagunen då 

ljuster har inriktas mot fångsten av små fiskar och harpunerna mot de större 

fiskarna som går in i lagunen för att jaga småfisk (Wallin 1995:1 ).

Att fiske med krok har skett är väldigt rimligt dels för att det är en av de mest 

primitiva metoderna när det kommer till fiske och för att det är en väldigt bra 

metod när det kommer till fiske av djupare vatten som vid torskfiske.

Att åldersbedöma bara 10 fiskkotor är egentligen för få antal kotor för att kunna 

ge en övergripande blick över hur gamla fiskarna var och hur fiskbeståndet kan 

ha sett ut på Hemmorboplatsen. Om man utgår ifrån att resterande kotor av 

torsk skulle visa liknande åldersfördelning, som det resultat av de tio kotor som 

slumpmässigt plockas ut i materialet, skulle detta indikera på att de fångade 

fiskar var kring 3-4 års ålder. En modern Östersjötorsk kan bli upp till 15 år 

gammal utgår man då att fiskarna under stenålder kan blev lika gamla som den 

moderna torsken. Kan det ge en indikation på att man fångade de yngre 

torskarna som gick på de lite grundare vatten än de riktigt gamla torskarna. 

Anledningen att Hemmorbefolkningen inte fångade äldre och större torskar 

skulle kunna vara för att dem inte behövde större torskar för att kunna försörja 

sig på boplatsen. Att befolkning skall ha haft en medvetenhet om fiskbestånden 

är väldigt orimligt att tänka sig utan snarare att de tog till vara på vad de lyckats 

fånga. Utan att de kan ha valt de yngre torskarna för att större torskar innebär 

större risk för att fiske utrustningen dvs. kroken och linan skulle gå sönder vid 

fångsten och detta ville man då helst undvika för på grund av den enorma tiden 

som de har lagt ner vid tillverkningen av fiskredskapen. 

7.4 Har Hemmorboplatsen använts året om?

Att boplatsen har använts året om är mycket troligt för att fiskarterna som 

påträffats i Hemmor ger en indikation på att Hemmorboplatsen har använts året 

om av befolkningen. Det gick också att bedöma att befolkningen har bedrivit ett 

lokalt fiske, rensat och konsumerat sin föda på platsen. Eftersom platsen har 

använts året om kan det vara en förklaring på varför torsken har varit så 

xxx



representativ i materialet. Förklaring skulle då vara att torsken är en fisk som 

kan fångas året om, men bästa fångstsäsongen för den är under vintertid. 

Medan de andra fiskarterna fångas bara under våren och hösten. 

Att fisket har haft en stor roll för Hemmorbefolkingens ekonomi ses tydligt i det 

rika fiskbensmaterialt. För att den kustbelagd boplats som Hemmor är väldigt 

troligt att fisket har varit en väldigt stordel i deras ekonomi. Eftersom boplatsen 

tog nog till vara på alla resurser som erbjöds och materialet talar för att fisk har 

varit en primär föda på boplatsen.

Hemmorbefolkningen har då lagt ner tid för att samla in råmaterial till 

tillverkningen och underhåll av fiskeredskapen. 

För att detta skall kunna fungera måste det ha varit någon form av organiserad 

tillverkning (Olson 2008:37-38). Något som skulle kunna tolkas som en 

indikation på en form av organiserad verksamhet i fiskredskapstillverkningen är 

de fiskkotorna som hade skär- och snittspår. Kotorna med snittspår skulle  

kunna vara rester efter rituella måltider som alla har deltagit i eller att det kan 

röra sig om fördelning av ett ”jaktbyte” mellan de som har något med 

fiskeredskapsproduktionen att göra.
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7.5 Framtida forskning 

7.5.1 Fiskbens material

Generellt vid framtida forskning kring fiskbenen är det mycket viktigt att 

fiskbensmaterialen får en större betydelse, än vad fiskbensmaterialet har i 

dagens läge i de arkeologiska källmaterialen. Hanteringen av fiskbenen 

behöver bli bättre vid de arkeologiska utgrävningarna.  Det är oerhört viktigt att 

vid utgrävningarna av boplatser bör man främja användandet av en finmaskig 

såll   som inte har en grövre maskstorlek än 2x2 mm, framförallt vid 

kustboplatserna där man kan förväntas hitta mycket fiskben som kan vara 

väldigt små. 

Genom att materialen sållats genom en finmaskig såll så kommer alla de små 

fiskbensfragmenten tas tillvara och analyseras därav kan de ge en mer 

övergripande bild över hur fiskets roll i ekonomin har varit ,samt hur 

fiskebestånden i förhistorien kan ha sett ut. 

Fiskbensfynd ger vidare en bild av fiskefaunan på boplatserna, hur har den sett 

ut och hur har den förändrats genom tiderna, vilka arter fanns ,vilka arter finns 

inte kvar i vattendragen idag osv. Studierna av fiskben påvisar också hur vissa 

fiskarter har anpassat sig till de förändringarna som skett genom tiden.

Vid forskning till olika typer av fiskemetoder i förhistorien kan det vara oerhört 

viktigt att man är mycket mer noggrannare med sina tolkningar artefakter som 

hittas vid utgrävningarna. För att fynd som har tolkats till ler- och stenföremål 

dessa skulle kunna vara kvarlämningar av sänken till nät som på grund av sitt 

organiska material sällan hittas i de arkeologiska utgrävningarna. Detta skulle 

då kunna öka mängden av nätfynd i Sverige. 

7.5.2 Hemmor

Fortsatt forskning av fiskbenen ifrån Hemmor skulle vara att fortsätta 

identifieringen av fiskarterna i de andra schakten, rutorna och kulturlagren. 

Genom en utökad användning av detta sättet för att få en mer övergripande bild 
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på vilka arter som var förekommande samt hur pass representativa de var i 

materialet. 

Men genom att göra en analys för att åldersbedöma och säsongsbedöma fler 

benelement ifrån fiskarna i materialet, skulle detta kunna ge en bättre inblick på 

hur fisket kan ha gått till och vilka fiskesäsonger som var aktuella för de olika 

arterna i Hemmor.

Det skulle även kunna försöka genomföras en analys med storleksbedömning 

av torskarna och på detta sätt kunna se hur stora de är i beståndet som höll till 

vid Hemmor under den tidsperioden. Resultaten av denna undersökningen 

skulle då kunna jämföras med andra lokaler i Östersjöområdet både samtida 

och från andra tidsperioder . För att då kunna se hur storleken och tillgången på 

fisken varierar mellan de olika lokalerna, men även genom att studera torsken i 

Östersjön från olika perioder ser hur fiskbeståndet har förändrats genomtiden 

storleksmässigt. Torskarna ifrån Hemmor skulle utifrån dessa analyser kunna 

bidra med eventuellt ny information till de pågående forskningarna som bedrivs 

på material ifrån Östersjöområdet.

För att kunna få en bättre bild på fiskemetoderna skulle man kunna försöka 

göra en mer ingående analys på metkrokarna och studera krokgapet på dem 

och kunna få en någorlunda överblick på vilka fiskarter som de kan ha 

specialiserat sig på fiska. Vilket skulle kunna visa att de inte bara specialiserade 

på att fånga torsken utan även andra arter.

Det huvudsakliga syftet med forskningarna är och kommer nog att vara ett bra 

tag framöver. Detta är för att lyfta fram fiskens innebörd och betydelse hos de 

förhistoriska befolkningarna och på detta sättet se hur fiskets betydelse har 

ändrats genom tiderna.

Det kan även påvisa  hur studier av historiska fiskbensmaterialen skulle kunna 

ge en bättre förståelse och inblick i de förhållande som råder och har rått i 

fiskekosystemen i Östersjön och som  tidigare påtalats i texten om hur vi kan 

planera för framtidens Östersjön.  Med tanke på dagens  debatter angående 

fiskebeståndens förändringar i Östersjöområdet .
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8 Sammanfattning
Syftet med denna uppsats var att analysera fiskbensmaterialet från den 

gropkeramiska boplatsen Hemmor i Dalbo i När socken på Gotland. För att 

analysen skulle kunna bli färdig i tid fick materialet avgränsas till ett kulturlager i 

schakt 1 VI:7. Det kulturlager som valdes ut var kulturlager nr 6 på grund av 

lagrets rika mängd på fiskben.

Med en analys på detta material skulle frågeställningarna nedan besvaras:

1. Vilka fiskarter åt Hemmorbefolkingen?

2. Hur är fiskarterna representerade i materialet?

3. Vilka olika fiskemetoder kan man ha använt sig av för att fånga fisk?

4. Har Hemmorboplatsen använts året om?

Genom användning av osteologiska metoder av kvalitativa och kvantitativa 

karaktärer har frågorna blivit besvarade. Identifieringen av fiskarter gjordes med 

hjälp utav jämförelsestudier och med eget införskaffat referensmaterial. Efter 

artbestämmningen räknades och vägdes alla benelementen art för art. För att 

kunna bestämma vilka typer av fiskemetoder som befolkningen har använt sig 

av har jag fått utgå ifrån de fiskerelaterade fynden som hittades vid 

utgrävningen av Hemmor.

Fiskarterna som förkom på boplatsen var torsk, sill, plattfisk, sikfisk/ laxfisk, 

abborre och gädda. Det var totalt 35,6 % av alla fragmenten som kunde 

identifieras till art,familj eller släkte. Arten som var mest representerad i 

materialet var torsken, vilket utgjorde en väldig stor del av de identifierade 

fragmenten. 

Detta resultat är mycket likvärdigt om man jämför det med resultatet från 

boplatserna Ajvide och Jettböle där torsken har varit mycket representerade i 

deras material. Men förekomsten av sill borde ha varit större i materialet än vad 

den är. 

En anledning skulle kunna vara att sillen i Hemmor kan ha varit mindre i storlek 

än vad den har varit på Ajvide och Jettböle och därför är den inte lika 

förekommande som den är på de Ajvide och Jettböle för att benelementen har 
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varit små och passerat maskorna i sållet. Bevaringsförhållandena i marken kan 

också ha påverkat nedbrytningsprocessen av sill. 

Detta beror på att sillen är en fet fisk, fet fisk bryts ned mycket lättare i jorden än 

andra fiskar som inte är feta. Fet fisk bryts ned snabbar på grund utav kemiska 

processer som sker vid nedbrytningen av resterna  ( Burenhult 1999:131 ,Olson 

2008: 31). 

Fiskemetoderna som befolkningen vid Hemmor kan tänkas ha använt sig av är 

ljuster och harpunfiske för att fånga fisk inne i den grunda lagunen. Krokfiske 

som är mycket bra vid fiske på djupare nivåer och nätfiske som egentligen inte 

har hittats några fynd utav, men har troligtvis varit en metod som de använt sig 

av.

Hemmorboplatsen har troligen använts året om. Denna information erhölls 

genom att studera vilka fiskarter som var representerade i materialet och se 

vilka fångstsäsonger som fisken fångas samt se när fångstsäsonger är som 

bäst för respektive art.

Fiske är en metod av näringsinsamling som kan bedrivas året om, men fisk 

brukar vara lättast att fånga i samband med leken (Persson 1981:46).

Förekomsten av benelementen ifrån alla regioner hos nästan alla arterna visar 

att det har varit ett lokalt fiske benelementen tyder också på att fisken har 

konsumerats på plats (Cardell 1995: 18-19). 

Fisket har nog haft en stor roll för Hemmorbefolkingens ekonomi för att den låg 

belägen vid kusten intill en grund lagun. Hemmorboplatsen tog nog till vara på 

alla resurser som erbjöds och materialet talar för att fisk har varit en primär föda 

på boplatsen.

De har då lagt ner väldigt mycket tid för samla in råmaterial till tillverkningen och 

underhåll av fiskeredskapen. För att detta skulle ha kunnat fungerat måste det 

ha varit någon form av organiserad verksamhet tillverkningen (Olson 2008:37-

38). 

Något som skulle kunna tolkas som en indikation på en form av organiserad 

verksamhet i fiskeredskapstillverkningen är de fiskkotorna som hade snittspår 

på sig. Kotorna med snittspåren skulle då kunna ha varit rester från en 

eventuellt rituell måltid som alla kan ha delat på i samband med en form av 

initieringsrit eller att det helt enkelt kan röra sig om fördelning av ett ”jaktbyte” 

mellan de som haft något med fiskeproduktionen att göra. Detta skulle då kunna 
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vara en förklaring till att de benfynden av torskkotor som var sammanlänkade 

av totalt 6-7 stycken kotor som påträffades under utgrävningen av 

Hemmorboplasten. 

Fortsatt forskning av fiskben i de andra kulturlager i Hemmor skulle kunna ge en 

mer övergripande bild om förekomsten av olika fiskarter och hur de är 

representerade på boplatsen. Men det ger även en överblick om hur 

fiskesäsongerna på de olika arterna har sett ut och hur det förhistoriska 

fiskebeståndet kan ha sett ut vid Hemmor under stenåldern.

Hade det påträffats otoliter i det material som jag gått igenom hade det kunnat 

göra en eventuellt längd beräkning på fiskarna. Detta hade i sin tur kunnat leda 

till att man utifrån längd beräkningen kunnat avgöra ungefärligt vilket djup 

Hemmorbefolkingen hade fiskat på och på detta sätt kunnat ge en mer 

övergripande bild på vilka fiskmetoder de hade kunnat använt sig av för att 

fånga fisken.

Det huvudsakliga syftet med forskning av fiskben är att lyfta fram fiskens 

betydelse i förhistoriska befolkningarnas ekonomi samt att även påvisa att 

fiskbenen troligtvis har en mycket större betydelse inom det arkeologiska 

källmaterialet än vad som framställs idag. 
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10 Appendix
10.1 Benlista

Bendel Gadus 
Morhua 

Clupea 
Harengus

Pleuronectida
e

Perca 
Fluviatili
s

Coronidae/Salmonid
ae

Esox 
Lucius

Operculare 19 1

Interoperculare 15

Preoperculare 6 1 1

Ectopterygoideum 9

Palantinum 4

Hyomandibulare 30 2

Epihyale 32

Ceratohyale 46

Posttemporale 31 15

Quadratum 36

Supracleithrum 43

Praemaxillare 110

Vomer 40

Dentale 90

Angulare 62 2

Pharyngeum 8

Maxillare 65

Praemandibulare 6

Basioccipitale 66

Sphenotic 5

Cleithrum 2 2

Parasphenoideum 83

Branchiosteogale 35

Postcleithrum 8

Opisthotic 8

Praefrontale 3

Supratemporale 1

Pharygeum 
brachale

1

Frontale 39

Supraoccipitale 9

Basiterygideum 3

Parietale 15

xl



Vertebrae 1826 41 8 15 19 35

Epibranchiale 3 19

Ositict 1

Strålben 14

proticum 37

Oidentifierat 5011

Totala summan 8452

10.2 Bilder

xli

bild 2: Fiskkota med 
pateologi? Foto: Ida Båvlind

bild 1: Rovdjurstand av 
fisk. Foto : Ida Båvlind



xlii

bild 3: Torskkota. Foto: Beata 
Lithander

bild 4: Prooticum av sill. Foto: 
Beata Lithander 
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