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Ett gotländskt fynd av benpilspetsar 
från bronsåldern 

Av Stig Rydh 

I deu nordiska bronsålderns föremålsbestånd intar pilspetsen kvanti
tativt en undanskymd plats. Jordfynden är fåtaliga, och ehuru man 
bland hällristningarnas talrika vapenbilder ej sällan finner framställ
ningar av bågskyttar,1 är dock dessa synbarligen jaktmagiska ristningar 
i minoritet gentemot dem som återspeglar bondens och herdens frukt-
barhetsbefrämjande riter. Flera skäl torde ligga bakom denna fynd-
fattigdom. 

Det är ett naturligt antagande att den importerade och säkerligen 
dyrt köpta bronsen ej i nämnvärd omfattning kommit till användning 
som material för tillverkning av pilspetsar. Fynd av förmenta brons-
pilspetsar är likväl kända,- bl. a. har en del av de lansettformade tånge
spetsar som i stort antal påträffats i gravar från yngre bronsålder un
derstundom betraktats som sådana. Baudou, som senast behandlat fö
remålstypen/1 anser att vissa exemplar kan tolkas som pilspetsar, me
dan andra skulle representera knivar eller miniatyrsvärd. Att bland 
dessa oftast mycket enkelt utformade lansetter urskilja någon speciell 
grupp, som skulle representera kategorien pilspetsar torde vara ogör
ligt; däremot är flera, som baudou också påpekar, så utformade, t. ex. 
försedda med ornering eller ändknapp på tången, att de med säkerhet 
måste betraktas som knivar eller miniatyrsvärd. Ehuru majoriteten 
av lamellerna också rimligen tillhör de sistnämnda kategorierna, kan 
alternativet pilspetsar dock ej helt tillbakavisas. Att bronsen i enstaka 
fall utnyttjats som material för pilspetsar, visar förekomsten av brons-

1 T.ex. O. Almgren. Hällristningar oeh kullbruk. Stockholm 1926-27, fig. 79, So och 82. 
2 T. ex. J. Bröndsted. Danmarks Oldtid, Bronzealderen. Köbenhavn 1958, fig. vid s. 175 
och 213. 

' E. Baudou. Die regionale mul chronologische Einteilung der jiingeren Bronzezeit im 
Nordischen Kreis. Stockholm 1960, s. 15. Evert Baudou tackas även för värd -fulla 
uppgifter om vissa nedan behandlade fynd. 

I I —684384 Fornvännen H. 3, ig68 
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spetsar med sammanböjd skaftholk.4 Baudou förtecknar 14 exemplar, 
varav 2 svenska och 12 danska. Två danska fynd dateras till övergångs
tiden per. IV/V eller per V.r' Föremålsformen är som synes sällsynt, och 
det kan ifrågasättas om spetsarna framställts för praktiskt bruk. De 
kan även — i analogi med miniatyrsvärden — representera lansspetsar 
i miniatyr, tillverkade enbart för gravläggning. 

Om man alltså sällan eller aldrig utnyttjade bronsen för tillverk
ning av pilspetsar, stod dock andra material till buds. Som flera grav-
och boplatsfynd utvisar framställdes pilspetsar av flinta under hela 
bronsäldern. Spetsarna har samma form som de senneolitiska, hjärt-
eller bladformiga med urnupen bas. I ett par spetsar av denna typ 
från en brandgrav från per. IV vid Bulltofta, Malmö, har Mats Mal
mer" ansett sig finna en tekniskt »förenklad variant av hällkisttidens 
hjärtformiga pilspetsar». Att utan stöd av kombinationsfynd utskilja 
var i denna långa tidsräcka dylika pilspetsar skall placeras, måste dock 
anses ogörligt. 

Även organiskt material har sannolikt använts i mycket stor ut
sträckning, ehuru faktiska vittnesbörd härom i form av fynd av na
turliga skäl är fätaliga. 

Pilar med träspets förekommer på den mesolitiska Holmegaard IV-
boplatsen på Själland, och i boplatsfyndet vid Särnate i Estland, här
rörande från senneoliticum och äldre bronsålder, ingår säväl lansar 
som pilar, vilka helt tillverkats av trä.T Ett belägg för förekomsten av 
träpilspetsar även i långt senare tid erhålles i Kalevalas 6:e sång: »Nu 
han täljer pilar travtals, skär en hop av hårda kolvar, skaftet svarvar 
han av ekträ, spetsen snidar han av talltjur . . .»* Det kan inte ute-

1 Baudou a.a. s. 16. Inom det nordiska omrädet har även påträffats ett fätal tpetiai 
med gjuten skaftholk. Som Baudou anför, torde dessa representera ett främmande 
inslag. 
5 Bauelou a.a. s. 168. Ett svenskt fynd, enligt osäker uppgift frän Medebys. Halls sn, 
Gotland, daterat till per. IV, saknar tyvärr alla uppgifter om fyndoinsländiglieler. 
Det som pilspets bedömda föremålet utgör sannolikt cn kniv med sekundärt förböjda 
eggkanter. Kanterna bildar ej någon holk utan är plall vikta in mot bladet. 
6 M. Petersson Malmer. A bronze age barrow at Bulltofta. Malmö. Meddelanden från 
Lunds Universitets Historiska Museum (i det följande förkortat MIATtM) 1950, s. 45 ff. 
' Hohnegaardboplatscn; C. J. Becker. En 8000-aarig stcnaldcrsboplads i Holmegaard 
mose. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1945. Köbcnliavn 1945, s. 65 tf. Sarnatchoplal-
sen: JI. B. IlaiiKiina, /TpeBHe nocejiemie B capnaTCKOM Topcpjrnmce (JlanBHHCKaa CCP). 
Muistscd Masulad Ja Linnused. Tallinn 1955, s. 138 ff. För den senare litteraturhän-
visningen samt muntliga uppgifter om Sarnatcfyndet tackar jag professor H. Moora, 
Tallinn. 

" Kalevala. Björn Collindcrs översättning. Stockholm 1948. s. 55. 
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slutas att dylika effektiva och lättillverkade vapen utnyttjats långt in 
i historisk tid. 

Pilspetsar av ben förekommer under såväl stenålder som järnälder. 
Framför allt Gotland, vars kalkrika jordmän erbjuder goda bevarings-
möjligheter för benföremäl, uppvisar flera pilspetsfynd frän gropke
ramiska boplatser och gravar," och föremålsformen är ocksä belagd 
i gravfynd från romersk järnålder och folkvandringstid.10 Även om jär
net efter denna tid, sannolikt genom förbättrade utvinningsmetoder, 
blir det helt dominerande materialet i pilspetsarna — fynden av järn
pilspetsar från vendel- och vikingatid föreligger i svåröverskådligt 
stort antal — måste man dock räkna med möjligheten att ben fort
farande utnyttjats, kanske i begränsade reliktområden, under avsevärd 
tid. 

Märkligt nog synes inga säkra fynd av benpilspetsar från brons
äldern vara kända i Norden. Broholm11 har, utan att presentera skälen 
för sin datering, till per. IV hänfört en långsträckt bladformig, punkt-
cirkelornerad benspets med markerat konkav bas, vilken påträffats 
utan fyndsammanhang i Provstlund mosse, amt Århus i Danmark. 
Även om en grov datering till bronsålder med hänsyn till spetsens 
form och ornering torde kunna försvaras, kan det ej uteslutas att den 
härrör från senneoliticum, till vilken tid Montelius, låt vara på lika 
osäkra grunder, hänför den liknande benspetsen Minnen nr. 474.v-

En närmast lansettformad benspets från Norrby, Vårfrukyrka sn, 
Uppland, har av Oldeberg13 antagits härröra från bronsåldern. Enligt 
fynduppgifterna påträffades här en fragmentarisk dolkklinga av brons 
»vid borttagandet av en stenkulle» vid Norrby skolhus, en benpilspets 
»liggande vid en kolplats under åkern» invid skolhuset samt vidare 
ett yxliknande hornföremål, 6 malstenar, en slip- eller kvarnsten samt 
ben, vilka senare ej tillvaratogs. Oldeberg antar att alla dessa föremål 
härrör från en boplats, vilken genom dolkklingan skulle kunna date
ras till bronsålder. Oldebergs förmodan är vad huvuddelen av fynden 
beträffar — hornyxan, benspetsen, malstenarna, kvarnstenen och be-

" M. Stenberger. Das Grabfeld von Västerbjers auf Gotland. Lund 1943, s. 77 ff. och 
där anf. litteratur. 
10 U. E. Hagberg. The Archaeology of Skedemosse II. Uppsala 1967, s. 49 f. och där anf. 
litteratur. 
n H. C. Broholm. Danske Oldsager IV. Köbenhavn 1952-53, nr 16 a. 
12 O. Montelius. Minnen från vår forntid. Stockholm 1917. 
13 A. Oldeberg. Ett fynd från Norrby i Värfrukyrka sn. Uppland. Formiännen 1954. 
I. 319 ff. 
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nen — säkerligen riktig, däremot antyder fynduppgifterna om dolk-
klingan, att just det daterande föremålet härrör från en grav, vars 
samhörighet med boplatsfyndet kan betvivlas. Frågan om benpilspet
sens datering måste alltså lämnas öppen, i vart fall tills omrädet blivit 
föremål för sakkunnig undersökning. 

Frånvaron av fynd av benpilspetsar från bronsålder kan knappast 
motsvara en historisk verklighet. Att kontinuitet mellan spetsarna 
från stenåldern oc h dem från järnåldern kan föreligga antyds av den 
nära nog identiska likheten mellan t. ex. spetsar frän Västerbjers och 
sädana som påträffas i gravar och depäfynd från romersk järnålder. 
Benpilspetsar förekommer också, som Oldeberg påpekar,14 under 
bronsålder i så näraliggande områden som Balticum, t. ex. i Asva-
kulturen. Fyndbristen inom nordiskt område torde ha sin grund dels 
i den omständigheten att båge och pil under denna tid ej synes ha 
tillhört det normala gravinventariet, dels i bristen på boplatsfynd 
med fiir benföremäl lämpliga bevaringsförhållanden. 

Den ovan förmodade kontinuiteten bestyrkes nu av ett fynd av 
benpilspetsar i kombination med daterande föremål frän övergångs
tiden mellan äldre och yngre bronsålder. Fyndet gjordes vid en av 
förf. 1963 företagen undersökning av ett röse vid St. Vikers, Lärbro 
sn, Gotland. Roset, som enligt vad fynden i den centrala hällkistan 
utvisar, anlagts i bronsålderns II period.1'1 hade kring centralkistan 
en gråstenspackning begränsad av en kallmurad kantkedja av kalk
stenar. Ytterst begränsades roset av en gråstenskrets. De ovan nämnda 
pilspetsfynden härrörde från en i rosets S del, omedelbart innanför 
den kallmurade kanten belägen, sekundär brandgrav, vilken sanno
likt till följd av att roset i denna del delvis störtat samman, var spridd 
över en 0,6-0,8 m vid yta med ett djup av 0,35 m, dvs. från rosets 
ytskikt ned till anläggningsnivån. Bensamlingens spridning, frånvaron 
av distinkt begränsning eller gravgömmekonstruktion, allt utvisar att 
fyndförhållandena ej motsvarar gravanläggningens ursprungliga ut
formning. 

Spridda bland de rena brända benen påträffades ett 70-ta! fragment 
av brända pilspetsar av ben, lig. 1. Det ursprungliga antalet spetsar 

14 a.a. s. 32) f. 
11 Undersökningen har kortfattat presenterats i Elit i fält 1963-1966 (specialupplaga 
av Finskt museum 1967). Förf. förbereder en utförlig publikation av detta bronsålders-
komplex, vilket förutom det nämnda roset även omfattar ett gravfält med 25 gravar 
samt en delvis undersökt boplats. Enligt vad provgrävningar och fosfatkal -tering utvisat 
utbreder sig boplatsen över en yta av ca 25 000 m*. 
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Fig. 1. Ett urval av pilspetsfragmenten efter konservering och sammansättning. Foto 
N. Lagergren. — Fragmentary arrowheads of bone. 1/1. 
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Fig. 2. Dubbelknapp och rakkniv av brons. Foto N. Lagergren. 
Double button and razor of bronze. 1/1. 

kan ej säkert fastställas; av spets- och tångefragmenten att döma torde 
detta dock uppgå till minst 8. I bensamlingen fanns även en enkel 
odekorerad rakkniv, och en stjärnmönsterornerad dubbelknapp av 
brons, fig. 2. Dessa föremål, som ej visar spår av eldpäverkan, på
träffades strax intill varandra omedelbart innanför den kallmuradc 
kanten och i höjd med de översta in situ bevarade flisorna i denna. 

Då de närmaste parallellerna till pilspetsfragmenten härrörde från 
en långt senare tid än bronsföremålen, närmast romersk järnålder, och 
då fyndomständigheterna i övrigt kunde ge upphov till misstanken 
att fyndet representerade två sammanblandade begravningar, måste 
frågan 0111 föremålens eventuella samhörighet avgöras genom osteolo-
gisk undersökning. Docent N. G. Gejvall, som haft vänligheten att 
utföra en sådan bestämning, har meddelat att benen huvudsakligen 
härrör från en sannolikt manlig individ i 40-50-årsåldern. I bensam
lingen ingick även obrända fragment av lamm och en bränd hund-
kota. Gejvall anser bensamlingen typisk för bronsålder.1" 

"' Beträffande förekomsten av ben av lamm i bronsåldergravar hänvisas hår även till 
N.-G. Gejvall, Appendix II, Anlhropological and Otteological analysis of lhe skeletal 
material and cremated bones from Simris 2', Simris parish, i B. Stjernquist Simris II, 

Bronze age problems iu lhe light of the Simris exeavation. Lund 1961, s. 150 f. En 
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Fyndet måste alltså betraktas som slutet. 
De i fyndet ingående bronsföremålen, dubbelknappen och rakkni

ven, ger tämligen goda dateringsmöjligheter. 

Dubbelknappen har rund, flackt välvd överdel och likaså rund bot
tenplatta, överdelens diam. är 2-2,1 cm, bottenplattans 1,6 cm. Höj
den är 1,5 cm. Överdelen är ornerad med en femuddig stjärna i ned
sänkt arbete. I det utsparade mittpartiet markeras centrum av en 
rund försänkning. Två koncentriska cirkellinjer följer kanten; den 
yttre linjen är på grund av förslitning endast delvis bevarad och i 
övrigt svagt skönjbar. 

Det från per. III- och IV-materialet välkända stjärnmotivet har 
här givits en märklig utformning. Ett närmare studium avslöjar att 
stjärnan bildas av klart åtskilda, flacka segmentbågar, vilka samman
ställts så att varje segmentbåge utgår från mit tpunkten på den när
mast föregående, varigenom en antydan till motsols löpande virvel
rörelse uppkommer. Sannolikt har försänkningarna ursprungligen 
haft en nu försvunnen inläggning i en mot bronsen kontrasterande 
färg, vilket accentuerat stjärnmönstrets svagt markerade virvel. 

Ehuru den sålunda i viss mån måste betraktas som unik, har dub
belknappen otvivelaktigt nära motsvarigheter i per. I I I . " 

Rakkniven har en mycket enkel form. Bladet har långsträckt, något 
böjd form med i det närmaste parallella rygg- och egglinjer. Eggens 
mera oregelbundna kurva beror sannolikt på ojämn uppskärpning. 
Bladets bakre kant bildar en i förhällande till rygglinjen något trubbig 
vinkel. Bladet övergår utan särskild markering i ett odekorerat, upp
böjt skaft med avrundad ände. Rakknivens totala längd är 8 cm, bla
dets bredd är 2 cm. 

Rakknivar av denna enkla form synes huvudsakligen tillhöra per. 
III eller IV. Vissa kronologiskt betingade skillnader mellan rakkni
varna från dessa perioder kan dock urskiljas. 

En vanlig detalj i per. Ill-knivarnas utformning är bladets i för
hållande till längden mycket ringa bredd. En utan anspråk på full
ständighet företagen mätning18 av ett antal sådana rakknivar anger 

märklig och svårförklarlig detalj i graviitrnstiiingen utgör även den brända hundkotan. 
Förekomster av hundben i hronsåldeisgravar har behandlats av Märta Strömberg: Die 
bronzezeitlichen Schiffssel/nngen iin Norden. MLUHM 1961, s. 88 f. 
17 H. C). Broholm. Danmarks Bronzealder 2. Köbenhavn 1943-49, s- ' 5 " o c ' ' P'- 29. N. !l 
samt 31,7 och 9. 
ls Förhållandet påpekas även av Baudou, a.a. s. 31. Proportionsinälniiigar av liknande 
slag har tidigare företagits av M. 0rsnes: Boi-bjergfuiidet. Aarbeger for Nordisk Old-
kyndigbet og Historie 195g samt M. Malmer: Jitngneolitiselie Studien, Lund 1962. De 
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proportionsförhållandena till i medeltal i-G. Däremot synes de per. 
IV-rakknivar, som kan göras till föremål för likvärdig mätning, dvs. 
de till per. III-formerna anknytande med i huvudsak parallella rygg-
och egglinjer, vara betydligt bredare i förhållande till längden. Pro-
portionsförhållandena synes här vara ca 1-4. Vad proportionerna be-
träffar anknyter St. Vikerskniven alltså till den yngre gruppen. En 
motsvarighet till bladets svaga böjning erbjuder också den till per. 
IV daterade rakkniven DB 3, nr 2041U vars grepp är utformat som ett 
stiliserat hästhuvud. 

Var fyndet i sin helhet skall placeras i tid kan alltså diskuteras. 
Oavsett till vilken period man vill hänföra det, måste det framhållas 
att såväl rakkniven som dubbel knappen, vars typ genom kombinati-
tionsfynd är belagd även i per. IV20, representerar förmer som avviker 
från huvuddelen av materialet frän IV:e perioden. Båda föremålen 
är utformade i III:e periodens stil eller i klar stiltradition från detta 
skede. 

De sälunda daterade pilspetsarna påträffades, som ovan nämnts, 
splittrade i ett 70-tal fragment. Dessa representerar av antalet tånge-
och spetsfragment att döma, minst 8 pilspetsar. Trots kraftig eld
påverkan har några kunnat rekonstrueras så långt att tre skilda typer 
kan urskiljas. Dessa återges i fig. 3 och 4. 

4 spetsar synes ha tillhört den i fig. 3 återgivna typen. Denna har 
långsträckt, närmast lansettformigt blad, bredast i bakre änden och 
med nästan raka kanter smalnande mot spetsen. Bladet har rombiskt 
eller linsformigt tvärsnitt. En av dessa spetsar har på ena sidan en 
längs bladets mittlinje slipad försänkning. Bladet smalnar i en jämn 
övergång utan avsats eller mothakar i tången, som i främre delen har 
i det närmaste run t tvärsnitt. För fästningen i träskaftet är tångens 
bakre del från två sidor snett nedslipad, så att den erhållit en mejsel-
liknande form. 

I denna grupp återfinnes de bäst bevarade spetsarna. Fragmentens 
antal har dock ej i något fall medgivit total rekonstruktion. Längden 
kan ej säkert fastställas, endast ungefärligt uppskattas till ca 12-15 

anförda siffrorna har erhållits genom mätning av ett mindre anlal i litteraturen av
bildade rakknivar — för att säkrare resultat skall kunna erhållas krävs givetvis en 
genomgång av de ca 150 kända exemplaren av dessa rakknivar från per. III och IV, 
vilket ansetts ligga Utom ramen fiir denna uppsats. Det ovan sagda bör alltså endast 
betraktas som en antydan om proportionseleinentens utslag i kronologiskt avseende. 
10 H. C. Broholm. Danmarks Bronzealder 3. Köbenhavn 1943-49. 
• Baudou a.a. s. 87. 

i » 
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Fig. 3. Pilspets utan mothakar. Teckning 
av Max Roosinan. — Arrow-head without 
barbs. 1/2. 

lit;. 4, Pilspetsar me-el ensidig molhake. 
Teckning av Max Roosman. — Arrow-
heads wilh one barh. 1/2. 

cm. Bladets största bredd är 1 cm, tjockleken 0,5 cm. Tångens tjocklek 
är ca 0,5 cm. 

T r e fragment är försedda med mothakar. I fig. 4 a har ett av dessa 
rekonstruerats till en lansettformig pilspets med ensidig molhake. Bla
dets främre del och anslutningen till tången saknas. Bladets ena sida 
har tydligt vinklad mittås. Ca 1,5 cm framför mothaken är mittpartiet 
planslipat, så att två sidoåsar uppkommer, av vilka den ena ansluter 
till mothakens inskärning, medan den andra avbrytes av ett skadat 
parti. På bladets andra sida är åsen förskjuten till den hälft, vars 
bakre del saknar mothake; den andra hälften är välvd. Tvärsnittet 
bildar i den främre delen en lomboidliknande figur. Eggsidorna är 
i det närmaste raka. På den sida som saknar mothake uppvisar eggen 
omedelbart framför brottet en svag böjning inåt. Den förlorar i böj
ningen något i skärpa; en tendens till trubbighet kan skönjas. 

De ovan beskrivna egenskaperna, bladets assymetri och eggsidornas 
form, anger att pilspetsen haft endast en mothake och atl den mot
satta eggsidan i en jämn inåtböjd kurva anslutit till tången. 

Pilspetsens längd kan ej fastställas. Fragmentet har en längd av 
5,5 cm. Bladets bredd omedelbart framför tången är 1,4 cm, tjock
leken är 0,4 cm. 
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Samma typ med lansettformigt blad, ensidig mothake och tånge 
synes pilspetsen fig. 4 c företräda. Av denna är bladets bakre del 
och större delen av den anmärkningsvärt långa tången bevarade. Bla
dets ena sida, som bildas av benets naturliga yta är jämnt rundad, 
den andra, bildad av benets porösa inre, är svagt åsad. Eggsidorna 
är skadade omedelbart framfor övergängen till tången, men det fram
går ändå fullt tydligt att tången är placerad vid sidan av bladets 
mittlinje. Den ena eggsidan synes ha haft en rak övergång i tången. 
Den andra sidans skadade parti måste ha haft en mothake eller av
sats, dä tångens kant är tydligt slipad fram till brottet. 

bladets största bredd är 1,1 cm, tjockleken 0,3 cm. Tången, vars 
yttersta ände är bruten, är 4,7 cm lång. Den ursprungliga tjockleken 
kan ej fastställas, då den ena sidan är skadad. Tvärsnittet torde ha 
varit ovalt. 

Den tredje typ av pilspets som kunnat rekonstrueras representeras 
av den i fig. 4 b återgivna spetsen. Även denna är försedd med ensidig 
mothake. Bladet har här oregelbundet triangulärt tvärsnitt. En sida 
bildas av benets naturliga hålighet. Eggsidorna synes, frånsett den av 
elden förorsakade böjningen, vara raka och bladet smalnar jämnt mot 
spetsen. Tångens främre del är avrundat tresidig; den bakre delen 
har ej kunnat återfinnas. 

Fragmentet har en längd av 4,5 cm. Bladets tjocklek är intill 0,7 cm, 
tångens 0,5 cm. 

Ytterligare ett fragment är försett med mothake. Detta kan tyvärr 
ej typbestämmas. 

Pilspetsarna saknar, som tidigare nämnts, paralleller i nordisk 
bronsålder. De närmaste motsvarigheterna återfinnes i gotländska 
fynd frän romersk järnålder, t. ex. det välkända depåfyndet från St. 
Hammars i Lokrume sn,-1 däremot synes de i St. Vikersfyndet repre
senterade typerna saknas i stenåldersmaterialet. Ett undantag utgör 
en av Montelius till stenåldern hänförd lansettformig hornpilspets 
med tånge från Västerbotten, Minnen nr. 527,— vars form erinrar om 
spetsarna utan mothake. 

En typologiskt grundad datering av benpilspetsar måste på grund 
av materialets art alltid behäftas med vanskligheter. Det ovan nämnda 
depäfyndet från Lokrume exemplifierar väl detta förhållande. Form-

" O. Almgren och B. Nerman. Die ältere Eisenzeit Gotlands, /weiter Heft. Stock bolm 
1923. s. 132, Taf. 47. 
22 Montelius a.a. 
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variationen är stor, vissa former synes återgå på förebilder från sten
åldern eller bronsåldern, medan andra företräder modetyper, t. ex. 
spetsen ÄEG, Taf. 47, s. vilken synes ha lånat eggsidornas S-kurva 
från samtida lansspetsar.-'' 

Formkonservatismen betingas här sannolikt av såväl vapenformens 
som bearbetningsteknikens ålderdomliga traditioner. Den tekniska 
traditionen är en väsentlig förutsättning för ålderdomliga redskaps-
och dekorationsformers kvarlevande — förhällandet kan exemplifie
ras av det från bronsålder och in i medeltid förekommande punktcir-
kelmotivet, som i så stor utsträckning är knutet till ben- och homföre-
mål, eller av flintpilspetsarna från bronsåldern, som företräder rent 
senneolitiska former. På samma gång medger benets materialegenska
per upptagandet av nya komplicerade former, lånade från t. ex. järn
föremål. En naturlig följd härav blir att ålderdomliga former kan 
kvarleva under lång tid sida vid sida med modeformer. 

Det ovan framförda antagandet om kontinuitet mellan sten- och 
järnåldersspetsarna kan mot bakgrunden av det redovisade materialet 
synas djärvt. Man kan med fog ifrågasätta om båge och pil överhuvud 
taget utnyttjades i Norden under förromersk och äldre romersk järn
älder. Mellan pilspetsfynden från bronsålderns slut och de äldsta från 
romersk järnålder ligger en fyndtom tidsrymd på ca 800 år. 

Det bör dock noteras, att större delen av denna tidsrymd är en 
överhuvud taget mycket fyndfattig period, att boplatsfynd nästan helt 
saknas och att föremål av organiskt material från förhistorisk tid en
dast i undantagsfall blivit bevarade. Härav följer, att frånvaron av 
fynd ej med nödvändighet måste innebära, att man ej känt och ut
nyttjat båge och pil. Kanske kan här en systematisk genomgång av 
benmaterial från äldre utgrävningar i någon män bidraga till att 
fyndluckan utfylles. 

Ytterligare en detalj i gravens utformning förtjänar att beaktas. De 
båda bronsföremålen frän St. Vikersgraven var obrända, däremot hade 
benpilspetsarna följt den döde på likbålet. Exempel på brända grav-
gåvor saknas nästan helt i den yngre bronsålderns brandgravar, liksom 
även pilspetsar är mycket sällsynta inslag i gravinventariet. Ett fåtal 
motsvarigheter till St. Vikersfyndets sammansättning finns dock. 

I en sekundärgrav i en bronsåldershög vid Bulltofta, Malmö,-4 på
träffades en rik uppsättning obrända bronsföremål frän per. IV, kniv, 

-' Alnigren-Xeriiian a.a. Taf. 46, 637. 
21 Se not 6. 
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pincett, rakkniv, pryl och dubbelknapp, tillsammans med två brända 
hjärtformiga flintpilspetsar och ett likaså bränt benföremål, möjligen 
en amulett. 

Vid Ruutsbo, Bjäresjö sn, Skäne,-5 påträffades i en brandgrav från 
per. IV en rakkniv, en dubbelknapp, ett obestämbart bronsfragment 
samt en hjärtformig pilspets av flinta. Bronserna uppvisade inga spår 
av eldpåverkan, medan pilspetsen var bränd. 

Ett par gravar uppvisar fynd av brända flintpilspetsar, men saknar 
bronsföremål, nämligen en central brandgrav i en skeppssättning vid 
Slättaröd V. Kamps sn, Skåne, som innehöll 6-g spetsar,-6 samt en 
brandgrav under flat mark vid Abekås, också i Skåne, som innehöll 
2 spetsar.27 Ingen av dessa kan dateras närmare; Strömberg har dock 
för skeppssättningen föreslagit en datering till per. VI. 

En övertygande förklaring till dessa märkliga inslag i gravritualen 
är svår att finna. Beträffande Slättarödsgraven kan man med Ström
berg förmoda att den anlagts vid en tid då brända gravgåvor börjar 
uppträda i fynden. Detsamma torde kunna hävdas beträffande Flan-
sens fynd vid Abekås, men är ej tillämpligt på gravarna från St. Vi
kers, Bulltofta och Ruutsbo. Det beir också framhållas att pilspetsarna 
i gravarna från Slättaröd och Abekås utgör en från det vanliga helt 
avvikande gravgåva. 

Förekomsten av brända pilspetsar i alla dessa fynd kan ha en gemen
sam förklaring. Malmer har beträffande Bulltoftagraven antagit att 
de brända föremålen tillhört klädedräkten eller ingått i den dödes 
personliga utrustning, och på sä sätt medföljt i likbålet. Detta synes 
vad benamuletten beträffar mycket antagligt, men kan knappast gälla 
pilspetsarna. En mera dramatisk men fördenskull inte mindre sanno
lik förklaring är att den gravlagde dödats av pilar och bränts med 
dessa, eller kanske enbart spetsarna, kvarsittande i kroppen. Paralleller 
härtill utgör tvenne stenåldersgravar i Visby,28 där pilspetsar påträffades 

25 Märta Strömberg. Bronzczeilliche Wohnplätze in Schonen. Ml t UM 1954, s. 358. 
20 Märta Strömberg 1961, s. 82 ff. 
27 Folke Hansen. De arkeologiska fynden vid Svarte fiskeläge. Fornvännen 1923, s. 242. 
" O. V. Wennersten. Boplats från stenåldern i Visby. Fornvännen 1909, s. 202, 203 och 
212 samt Frik li. Lundberg. Stenäldenundersökningai inom kv. Nunnan i Visby. Got
ländskt Arkiv 1937, s. 92 f. Gravarna tillhör den gropkeramiska kulturen, från vilken 
pilar är väl kända gravgåvor. Pilspetsarna påträffas huvudsakligen i gravarnas fotparti. 
Jfr Stenberger a.a. s. 33 ff. Pilspetsar kvarsittande i gravlagda skelett har även uppmärk
sammats i mellaneuropeiskt sten- och bronsåldersmalerial: J. Déchelette. Manuel D'Ar-
chéologie Préhistorique Celtique et Gallo-Romaine I. Paris 1908, s. 499 f. fig. 175, 
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i skelettens bröstkorgar i sådant läge att de knappast kan tolkas som 
gravgåvor. Förklaringen kan mycket väl gälla alla ovan behandlade 
gravar. Mängden av pilar i St. Vikers- och Slättarödsgravarna ger en 
antydan om att de här begravda överraskats i ett bakhåll eller utsatts 
fiir en regelrätt exekution. 

Summary 

For several reasons arrowheacls are among the rarer forms of objects from the 
Nordic Bronze Age. Naturally enough, bronze—an imported and expensive 
material—was not used to any great extent as a materia] for arrow-heads. Instead 
flint and organic material were used. Flint arrowheacls ot Late Neolithie type 
were used during the whole of the Bronze Age. It is also probable that arrows 
made entirely of wood occured during this period; such arrows have been found 
al. among other places, the Esthonian settlement site of Särnate from the Late 
Neolithic-Early Bronze Age. 

Arrowheacls of bone have previously been known only from Stone and Iron 
Age finds. However, in an investigation of a Bronze Age cairn at Stora Vikers, 
Lärbro parish, Gotland, 1963, there were found, in a secondary cremation grave 
from the transition between period 3 and 4, fragments of at least cight arrowheacls 
of bone which—in contrast to lhe bronze objects (Fig. 2)—had been burnt to
gether with the dead person. The different tyjies of arrowheacls which could be 
reconstructed are reproduced in Figs. 3-4. Clear counterparts to these arrowheacls 
occur in Gotlandic graves and clepots from the Roman Iron Age. 

As mentioned above, the arrowheacls were burnt, but the bronze objects were 
not. This is also known from some Scanian grave finds from the laler Bronze 
Age, where burnt arrowheacls of flint appear alone or together with unburnt 
bronze objects. Burnt grave goods are an otherwise almost unknown occurrence 
in the laler Nordic Bronze Age; nor are arrowheacls normally part of the grave 
inventory. 

The explanation to this noteworthy element in the otherwise so rigid grave 
ritual of the late Bronze Age may be that the occupants of the the graves had 
been killed by arrows and were cremated with these (or only the arrowheacls) 
still in their boclies. A paralie] to this is constituted by two Gotlandic inbumation 
graves from the Late Stone Age, where arrowheacls were found in such a position 
1 ha 1 they may not be assumeel to be grave goods. 

och R. Feuslcl. Bronzezeilliehe Hiigelgiäbeikiiliur nn Gebeit von Sehwmza. Weimar 
1958, s. 84 f. 


