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Fennoskandias fornskidor 
Preliminär rapport från en inventering 

Av Ernst Manker 

Bland de i Fennoskandias myrar och mossar gjorda fynden av för
historiska kulturföremål av organiskt material, hevarade tack vare 
där rådande speciella konserveringsförhållanden, har framförallt skid-
fynden ägnats forskarnas intresse. Detta är helt givet med den stora 
fyudfrekvensen, den regionala spridningen och fyndens på pollcnana
lytisk väg gjorda åldersbestämning med data frän skilda skeden allti
från neolitisk tid. 

Efter tidigare framställningar rörande skidans historia av bl. a. 
Fridtjof Nansen (1890), N. E. Hammarstedt (1H99) och Hj . Appel
gren-Kivalo (1911) slog på tjugo- och trettiotalen skidforskningeu ut 
i en livlig debatt med svensken K. B. Wiklund och finländaren Toivo 
Itkonen som främsta namn och som hårda kombattanter. Betydande 
insatser gjorde även norrmannen Nils Lid och svenskarna Artur Zet-
tersten, Carl Nordenson och Gösta Berg, den sistnämnde framförallt 
med huvudavsnittet i publikationen »Finds of skis from prehistoric 
time in Swedish bogs and marshes» (korr: utgåva 1941, ny ed. 1950), 
i vilken Zettersten medverkade med fyndkatalog och geologerna (iösta 
Lundqvist och Erik ( i ranlund svarade för en pollenanalytisk datering. 
Detta arbete, som utgör den hittills utförligaste framställningen på 
området, omfattade samtliga då kända fynd i Sverige, ett 40-ta!. Tidi
gare hade Itkonen under titeln »Finlands fornskidor» i årsskriften 
På skidor (1937) publicerat en översikt rörande de finska fynden, 58 
stycken. 

Under de följande decennierna har ett stort antal nya fynd kommit 
i dagen, allt medan en ny och säkrare dateringsmetod experimenterats 
fram, den nu välkända C 14-metoden, grundad på kolets radioaktivitet. 
Ett allt starkare krav har också framförts att få inte bara de nya fyn
den utan hela den dateringsbara delen av fyndmassan Ci4-daterad. 

6-714547 Fornvännen H. T, 1971 
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Med den gällande laboratorietaxan, 500 kronor per prov, skulle emel
lertid en så omfattande aktion bli alltför kostsam. Ett lämpligt urval, 
grundat på kännedom om hela fyndbeståndet, kunde också anses vara 
tillräckligt för denna datering. 

Det har under det gångna året, 1970, förunnats mig att vid besök i 
de svenska, norska och finska museerna1 genomföra en totalinveute-
ring av fynden och därvid göra det urval som synts mig mest betydelse
full för en kommande datering. Från denna arbetsuppgift lår jag här
med lämna några data. 

Det totala antalet såsom fornskidor betraktade fynd har noterats till 
189, varav 89 stycken i Finland, spridda från Karelen över så gott som 
hela landet, 85 stycken i Sverige, med spridning från riksgränsen i 
norr söderut till Dalarna (jämte ett par ströfynd i Uppland och 
Närke), och 15 stycken i Norge, glest spridda från Östfinnmarken till 
Sörnorge. Regionalt närmare bestämd är fördelningen följande: 

Finland: Karelen 8, Nyland 1, Egentl. Finland (Åbo län) 3, Savo-
laks 10, Tavastland 13, Satakunda 13, Södra Österbotten 14, Mellersta 
Österbotten 15, Norra Österbotten 8 och Västerbotten (Tornedalen) 
4; Sverige: Lappland 39, Norrbotten 18, Västerbotten 14, Ångerman
land 8, Jämtland (i, Dalarna 3, Uppland 1 och Närke 1; Norge: Finn
mark 4, Troms 1, Nordland 4, Nord-Tröndelag 1, Hedmark 3 och 
Vest-Agder 2. 

Jämte den regionala förekomsten har skidornas typvariation varit 
bestämmande för urvalet. Beträffande typerna har hittills gällt en 
typologi som framkom under den stora debatten på 1930-40-talen 
och som konsekvent tillämpades av Berg i »Finds of skis». Grundad 
på formen och vissa konstruktiva drag benämndes typerna efter geo
grafisk förekomst eller relation, såsom den arktiska, den bottniska, 
den skandiska och den södra typen. Utan att vilja underkänna denna 
typologi har jag under arbetet med det nu så mycket större materialet 
med en bokstavs- och sifferbeteckning sökt upprätta en ny typologi, 

1 Finland: Finlands Nationalmuseum (FN; största samlingen) och Finlands Sporlimisciini 
(FSM), Helsingfors, Salakunnan Museo, Björneborg (SMB), Pohjois-Pohjanmaan Museo, 
Uleåborg (PPMU), Tornio Museo, Tornio (TMT); Sverige: Nordiska museet (NM) och 
Statens historiska museum (SHM), Stockholm, Jämtlands museum, Östersund (JMÖ), 
Västerbottens museum, Umeå (VMU och S/VMU = Svenska skidmuseet), Skellefteå mu
seum (SkM), Norrbottens museum, Luleå (NML), .Silvermuseet, Arjeplog (SMA), Gälli
vare hembygdsmuscum (GHM); Norge: Skiinuscct, Holmcnkollen (SMH), Kgl. Norske 
Vidensk. Selskabs Museum. Trondheim (VSMT), Tromsö Museum (TM), Vcstfinnmarks 
Museumsforening, Hammerfcst (VMH). — Enstaka exemplar förvaras i resp. fyndort. 
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även denna grundad på vissa formelement men framförallt på mer 
konstant karakteriserande konstruktionsdetaijer. Typernas utbredning 
fär sedan visa, vilken geografisk benämning som kan vara lämplig. 
Typ A Lågt (ej upphöjt) fotställ med vertikala hålpar för bindningen; 

undersidan plan, utan ränna. 
Typ B Lågt fotställ mellan utsparade sidolister med bindningshål (ti

digare betecknat »urgröpt»); undersidan plan, utan ränna. 
Typ C Upphöjt och indraget fotställ med horisontalt remhål; under

sidan företeende fyra varianter: 

1) plan till lätt konvex, utan ränna; 
2) med enkel ränna, hälkälslormig eller skarpt inskuren; 
3) med dubbla rännor (två eller tre); 
4) med utsparade kantlister. 

Denna typologi är sålunda grundad på beskaffenheten hos fot
stället och skidans undersida. Skidans form och egenskaper i övrigt 
synes mig inte nog säkert karakteriserande, om ock variationerna har 
sitt givna intresse. Framspets med viss brättning är sålunda självfal
len för samtliga typer; varianter med förlängd snibb, volutspets eller 
annan dekorativ utformning förekommer. Även bakänden är i all
mänhet spetsad, om ock vanligen något trubbigare och med lägre 
brättning än framspetsen. Tvär bakände är endast i ett enda fall be
visad, ett fynd i Dalarna; där den i vissa andra fall uppfattats som 
tvär, har den vid närmare undersökning visat sig avbruten eller synes 
ha blivit tvärt avskuren efter skada. Andra detaljer som knappast kan 
läggas till grund för typologin men väl företer variationer av betydelse 
är fotställets plana yta eller dess konkavitet, där konkaviteten vittnar 
om mjuk skosula, den plana om hård sula; vidare fotställets lutning 
bakåt, starkare eller svagare till obefintlighet; översidans form, plan, 
kupig eller åsryggad; förekomsten av dekor etc. Längd- och tyngdför-
hållandet mellan framdel och bakdel (skidan fram- eller baktung) har 
sin givna betydelse, men då fyndbeståndet till större delen består av 
fragment, är det i alltför liten utsträckning detta förhällande kan tas 
med i typbestämningen. 

Typerna A och B intar en undantagsmässig särställning i den stora 
fyndmassan, så fåtaliga är fynden, av A endast ett enda exemplar, den 
välkända Kalvträsk-skidan. Om ock hemmahörande i värt Väster
botten har den kallats arktisk, detta på grund av bindningssystemet, 
som är utmärkande for de nordsibiriska skidorna i allmänhet. Se-
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Fig. i. Typ B. Skida trän Viitasaari, Tavastland, Finland, FSM; 

längd 159 cm. Itkonen 1937. (Typ A: se fig. 9.) — Type B. Ski 

from Viitasaari, Tavastland, Finland, FSM; length 159 cm. Itkonen 

•937- ( T yP e A : s e e F 'g- 9-) 
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kundärt har dock även ett par andra skidor med avseende på bind
ningen kommit att kunna räknas till denna typ; det upphöjda fot
stället med horisontalt remhål har skadats, blivit avskavt, och så har 
man provisoriskt klarat bindningen med vertikala hål. Primärt är 
båda dessa skidor, från Jokkfall och Syden i Norrbotten, av typ C: 1. 

Av typ B har endast två exemplar påträffats, i Riihimäki och Viita
saari, Tavastland i Finland. »Den södra» har typen kallats efter dess 
förekomst i historisk tid i södra Sverige, Baltikum och Polen e tc , här 
representerad av klumpiga brädlaggar som näppeligen skulle ha god
känts som skidor av fångstfolket på fornskidans tid. Typen har också 
en nordlig förekomst, såsom hos syrjänerna och samojederna. 

Även om ett och annat av de fragmentariska fynd som inte kan 
typbestämmas skulle vara av typ A eller B, så omfattar typ C nära 
hundraprocentiskt hela fyndmängden, och det är framförallt genom 
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Fig. 2-4. Typ C: 1. Skidor från: Kcmijäni, Finland, FX, längd 159,5 c , n ; Neiden i liiin-
mark, Norge, VMH/TM (Vorren 1967), längd 145,5 c m ; Serrejaure i Arvidsjaur, Sverige, 
GHM (Manker 1957; den överdrivna bägformen en sekunilär torkningseffekt). — Type 
C: 1. Skis from: Keinijärvi, Finland, FN, length 159.5 tin; Neiden, Finnmark, Norway, 
VMH/TM (Vorren 1967), length 145.5 c m ; Serrejaure, Arvielsjaur, Sweden, GHM (Man
ker 1957; the exaggcrateelly curvcel shape is a seeeinelaiy effect from clrying). 

differentieringen av denna typ i de fyra varianterna, C: 1-4, som kart
bilden blir intressant. 

T y p C: 1, utan ränna, är dominerande med ett 40-tal fynd i Fin
land, spridda över hela landet, från Karelen i sydost till Tornedalen 
i nordväst, och ungefär samma antal i Sverige med spridning från 
finska gränsen i norr till Ångermanland i söder samt inte fullt ett 10-
tal i Norge, glest spridda från Öst-Finnmark till Nord-Tröndelag 
(förutom ett par något avvikande exemplar i Sörnorge). Det är denna 
typ som kallats bottnisk men som nu visat sig ha en vida större ut-
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Fig. 5-6. Typ C: 2. Skidor frän 
Suoiiiussalini, norra Österbot
ten, och Gamla Karleby, mel
lersta Österbotten, Finland, bå
da FN. Längd resp. 185 och 
301 cm. dm den senare It
konen 1937: »den ståtligaste 
och längsta av Finlands forn
skidor». — Type C: 2. Skis 
from Suomiissalmi, northern 
Österbotten, and Gamla Karle
by, central Österbotten, Fin-
land, both FN. Lengths 185 
anel gol tin respeclively. On 
the latter, Itkonen 1937 com-
iiK-nls: "the longest and most 
splendid of Finlands pre
historic skis". 

ö l 

bredning, täckande så gott som hela det fennoskandiska fyndområ
det. Idealformen är lansetten. Längd ocli bredd varierar; mest ur
sprunglig och typisk anses den korta och breda skidan vara. 

Den enkelrännade skidan, typ C: 2, företer två varianter, den med 
hålkälsränna och den med planbottnad ränna mellan skarpt ner
skurna kanter, den förra utförd med holkjärn eller annat gröpverktyg 
eller också åstadkommen på så sätt att råämnet, en tallstam, kluvits 
genom mitten, varvid kärnveden i form av en rundstav släppt och 
bildat ränna. Teorin att skidrännan uppstått ur ett sådant »självsläpp» 
framfördes på sin tid av samen Torkel Tomassou och noterades med 
aktning av kritikern Wiklund.- Under inventeringen har väl i ett och 
annat fall hålkälsrännan haft sådan karaktär, att den skulle kunna 

-Torke l Tomassou, »Några tankar om skidrännan* . . . uppkomst-, Samefolkets Egen 
Tidning 1928, och K. B. Wiklund, »Mera om skidans historia», Pä skidor 1929. 
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Fig. 7. Typ C: 3. Skida från Raftsjö-
liöjden, Jämtland, JMÖ; längd 131 
em. Berg m. fl. 1941/50. — Type C: 3. 
Ski from Rattsjöhöjden, Jämtland, 
JMÖ; length 131 cm. Bergand others 
1941/50. 

Fig. 8. Typ C: 4. Skida från Olltr-
vattnet, Ångermanland, Biurfaolms 
hembygdsgård; längel 150 cm. Manker 
1957. — Type C: 4. Ski from Ottervatt-
net, Ångermanland, Bjurholms hem
bygdsgård; length 150 cm, Manker 
'957-

fl 
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härröra ur ett självsläpp, men i allmänhet vittnar den om ett verktyg 
i människohand. 

Under inventeringen visade det sig emellertid ofta svårt att hålla 
de båda rännvarianterna isär. En hålkälsränna kunde vara markerad 
med skurna linjer på ömse sidor, och den planbottnade skurna rän
nan kunde ha fått hålkälskaraktär genom nötning. Jag har sålunda 
fått nöja mig med en för båda varianterna gemensam beteckning, 
C: 2, skida med enkel ränna, varvid dock de fall noterats, där den 
ena eller andra karaktären varit klart framträdande. Typen i dess hel
het är spridd med ca 30 fynd i Finland, 15 i Sverige och 2 i Norge. 

T y p G: 3, dubbelrännad skida (två eller tre rännor), är represente
rad med endast 6 fynd, lokaliserade till Arjeplog, Jämtland och Da
larna i Sverige samt Hedmark i Norge. Ett par exemplar i Finland, 
från Karelen och Österbotten, kan ge intryck av att vara dubbelrän-
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Vig. 9. Den mycket omskrivna Kalvlräsk-skiilan, e-iula fyndet av typ A, med tillhörande 
skovclstav, VMU; ena skidan av ett par med endast fragment av den andra. Bak
ändens avskärning synes vara sekundär. Ålder enligt pollenanalys ca 3900 är. — The 
muth-distusseil Kalvträsk ski, lhe only find ot Type A, with appurlenant slitk, VMU; 
ont- of a pair with only fragments of the other. The cutting oft of the rear end L.erins 
to be setonelary. Age attoreling to pollen analysis r. 39110 years. 
Fig. 10. Skida av typ C: 1 från Jokkfall, Norrbotten, NML; över- och undersida. Det 
upphöjda fotstället skaelat, avskavt ned till remhålet, och bindningen ordnad inedelels 
vertikala hålpar som på typ A; om lagning vitlnar även hälparcn vid sprickan. Pollen-
analys: »tieligast järnåldern». — Ski of Type C: 1 from Jokkfall, Norrbotten, NML; 
upper anel underside. The raised feieitspace is damaged, scraped off clown to the strap 
holc, and the binding is arranged by means of vertieal pairs of holes as on Type A; 
repair is also cvidenced by the pairs of holes at the crack. Pollen analysis: "not earlier 
than the Iron Age". 

Fig. 11. Skida av typ C:i frän Lomsjökullen, Vilhelmina, NM; pollenanalyliskt daterad 
till tiden 1500-121») f. Kr. Undersidan nött så att remhålet blottats. Längd 160,5 C ln- — 

Ski ot Type C: 1 from Lomsjökullen, Vilhelmina, NM; dated by pollen analysis lo the 
period 1500-1200 B.C. Unelerside worn so that the strap holc has been oblitcrated. 
Length 160.5 cm. 

— 
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Fig. 12. Skidan frän Raftsjöhöjelen (st- fig. 7), 
typ C: 3, undersidan. — Ski from Raflsjöhöjden 
(see Fig. 7), Type C: 3, unelcrside. 

Fig. 13. Skida av lyp C: 4 frän Tyrvää i .Satakunda, Finland, FN. Fram 
partiets undersida. — Ski of Type C: 4 from Tyrvää, Satakunela, Fin
land, FN. Iniltrsiele of the front portion. 

nade, men de har i själva verket en bred ränna (typ C: 2) med en 
speciell skärning, något konvex i bottnen, så att intrycket av två rän
nor uppstår. Typen har sälunda en relativt snäv lokal begränsning, 
och inom sitt omräde har den bland samerna levat kvar till vår tid 
som en viss jägarform, använd i synnerhet vid vargjakt.3 

Fåtalig är även typ C: 4, skidan med kantlister i stället lör ränna. 
Mellan listerna kan undersidans yta vara plan eller något konvex. I 
det senare fallet får profilen en viss reflexivitet. I Finland har 6 fynd 
noterats, spridda i Savolaks, Satakunda och Österbotten, i Sverige 4, 
lokaliserade till Ångermanland, Jämtland och Dalarna, och i Norge, 
Hedmark, ett fynd. Typen har tidigare betecknats »skandisk». 

Den kända typen med oliklångt skidpar, lång löpskida (vänster
skida) och kort sparkskida (andur, annare; högerskida), är inte med 

3 Förf.: »Trerännade lapska vargrännarskidor», På skidor 1940. 
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Fig. 14-15. Skielspctsar med dekor, varianter av typ C: 1: 14. frän Purnu, Gällivare, GHM; 
15. med volutspcts, från Kemijärvi, Finland, FN. — Ski points with decoration, variants 
of Type C: 1: 14. from Purnu, Gällivare, GHM; 15. wilh volute-point from Kemijärvi, 
Finland, FN. 

full säkerhet belagd bland de förhistoriska fynden. En och annan 
skida av större längd har antagits vara löpskida av denna typ, men i 
dessa fall ger skidan intryck av att vara tämligen sen, och utan till
hörande kort sparkskida är typen ej bevisad. Denna typ förutsätter 
också en löpteknik som inte kan ha varit lämplig för förhistoriens 
jägare och fångstmän — »skridfinnarna», samerna — som krävde le
digare rörelser. Wiklund betraktade det oliklänga skidparet som en 
västlig eller nordisk typ och som en skandinavisk uppfinning, trots 
att typen också omtalas i en kalevala-runa. Under inventeringen har 
jag endast med frågetecken kunnat notera den i ett fåtal tänkbara 
fall. 

En skidvariant av speciellt intresse är den volutspetsade; spetsen 
förlängd i en kraftig snibb, dekorativt utformad till en volutgrupp, om 
två eller tre voluter. Sex fynd företer denna egenhet, ett i Finland, 
Kemijärvi, och fem i Sverige, Ajaur i Lycksele, Bastusiind i Råneå, 
Högbacken i Pite landsförsamling, Äbyn i Byske och Bygdeträsk i 
Burträsk. Jämte denna skulpturala dekor har samtliga exemplar rikt 
utsirats med en ristad ytdekor. Skidorna från Bastusund och Hög
backen är tämligen kompletta och visar sig tillhöra typ C: i, medan 
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Fig. 16-17. Volutspetsacle skidor, en variant av typ C: 1: 16. frän Hög-
backen, Pite landsförsamling. NM, längel 152 cm; 17. från Bygdeträsk i 
Burträsk, Västerbotten, SkM. — Volute-pointed skis, a variant of Type 
C: 1: 16. from Högbacken, Piteä rural parish, NM, length 152 cm.; 17. 
from Bygdeträsk, Burträsk, Västerbotten, SkM. 

de övriga endast utgörs av ett fragment, omfattande brättepartiet med 
spetsen, men även de saknar ränna och torde sålunda med all sanno
likhet tillhöra samma typ. 

Ristad dekor har noterats på 39 av de 89 fynden i Finland, på 24 
av de 84 fynden i Sverige och på 2 av de 15 fynden i Norge. Elementen 
är med dragmått parallellt med kanterna ristade linjer, enkla, dubbla 
eller tredubbla, samt uddsnitt, sicksacklinjer och flätraönster, undan
tagsvis någon fristående figur. De dragna linjerna är allmännast, mö
tande eller skärande varandra mot spetsen, där orneringen ofta slår 
ut i sirliga mönster med uddsnitt och flätverk i linjekilarna. I Fin
land förekommer denna ornamentik mest på skidor av typ C: 2, mer 
sällan på C: 1, i Sverige däremot mest på C: 1, om ock även här ett 
flertal C: 2-skidor är på detta sätt ornerade. Dock saknar huvudparten 
av både C: i och C: 2 denna dekor, och endast undantagsvis före-
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Fig. 18-19. Ornanientdetalj på cn skida av Typ C: 4 från Alavus, Öster
botten (18; FN), som jämte de allmänna med dragmått ristade linjerna 
och de i kilarna mellan dessa med uddsnitt åstadkomna sitksatk-
spetsarna igenkänncs frän ornamentiken pä samcrnas trummor (ig; 
Manker 1938, fig. 261. — Detail of ornament 011 a ski of Type C: 4 
(rom Alavus, Österbotten (18; FN), which together with the general 
lines and the zig-zag laeing in the weelges between these can be 
recognized from the ornament on Lapp drums (19; Manker 1938, Fig. 
261). 

kommer den på C: 3, medan den helt saknas på typerna A och B. 
Vissa ornamentdetaljer gär igen från de förkristna samernas trum

mor (fig. 18-1 g).4 

Vid urvalet för C 14-datering har jag sökt lä såväl de olika typerna 
som de skilda regionerna representerade. Tyvärr har ett flertal fynd 
och ofta bland de bästa undanryckts denna dateringsmetod genom att 
de efter tillvaratagandet lagts i konserveringsbad. Det stora materialet 
har dock väl räckt till för det gjorda urvalet, som på grund av de 
höga laboratoriekostnaderna begränsats till 60 stycken. Fördelningen 
har blivit följande: 
Finland 20 st.: Karelen 2, typ C: 1 och C: 2; Egentl. Finland (Åbo län) 

2, typ C: 2; Savolaks 2, typ C: 1 och C: 4; Tavastland 2, typ B och 

• Samernas skidornamentik i modern tid har behandlats av John Granlund i »Svensk 
skidoriiameiitik», På skidor 1941. 
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Fig, 20. Fragment, mittpartiet, av 
en skida frän Letala, egentliga 
Finland; typ C: 2, med längt dri
ven ytdekor. FN. Hirviluoto 
1956. — Fragment, torepart, of a 
ski from Letala, Finland proper; 
Type C:: 2, with elaborate surface 
decoration. FN. Hirviluoto 1956. 
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C: 1; Satakunda 3, typ C: 1 och C: 2; Österbotten (södra, mellersta 
och norra) 8, typ C: 1, C: 2 och C: 4; Västerbotten (Tornedalen) 1, 
typ C: 1. 

Sverige 30 st.: Lappland 11, typ C: 1, C: 2 och C: 3; Norrbotten 6, 
typ C: 1; Västerbotten 5, typ A och C: 1; Ångermanland 4, typ C: 1, 
C: 2 och C: 4; Jämtland 2, typ C: 3; Dalarna 2, typ C: 4. 

Norge 10 st.: Finnmark 3, typ C: 1; Troms 1, typ C: 1; Nordland 1, 
typ C: 2; Nord-Tröndelag 1, typ C: 1; Hedmark 3, typ C: 2, C: 3 
och C: 4; Vest-Agder 1, typ C: 1. 

Den tidigare, pollenanalytiska, dateringen har gett följande unge
färliga åldersbestämningar (angivna med årtusen eller sekler, relation 
till Kristi födelse eller arkeologisk tidsålder): 

Finland: Karelen järnåldern (C: 1); Savolaks »före 1100 e. Kr.»; Ta
vastland 4 000 år (C: 2), 3 500 och 2 000 år (i båda fallen B); Sata
kunda 2 800 år (C: 1); Österbotten 1900 f. Kr. (C: 1), 900 f. Kr. 
(C: 1) och »slutet av första årtusendet e. Kr.» (C: 1); Västerbotten 
(Tornedalen) 1 000 är (C: 1). 
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Sverige: Lappland 1500-1200 f. Kr., 3000 år, 1500 år, 1000 år, 
1000 e. Kr., »tidigast 800-900-talen e. Kr.» och »högst 500 år» (samt
liga C: 1); Norrbotten »tidigast järnåldern» och ca 700 år (båda 
C: 1); Västerbotten 3 900 år (A), 2 900, 2 200, 2 000 och 1 900 år 
(samtliga dessa C: 1), »första årtusendet» (C: 1), »inte tidigare än 
g:de århundradet» (C: 1) och »tidigast från 1500-talet» (C: 2); 
Ångermanland 2500 f. Kr. (C: 1), 2 500 år (C: 2), 2 000 år (C: 2) och 
1 900 år (C: 1); Jämtland 2 900 år (C: 4) och 1 000 år (C: 2); Da
larna 3 500 och 2 000 år (båda C: 4). 

Norge: Hedmark »inemot 2 500 år» (C: 4) och 1 500 år (C: 2); Vest-
Agder 2 500 och 2 000 år (båda C: 1). 

Av intresse blir att se, i vad mån den planerade C 14-dateringen 
bekräftar eller korrigerar och preciserar den gamla pollenanalytiska 
dateringen. Hittills har endast ett exemplar av äldre fornskida blivit 
äldersbestämd på radioaktiv väg, en skida av typ C: 1 från Tre
hörningsjö i Ångermanland, som 1956 behandlades av Laboratoriet 
för Radioaktiv datering med resultatet »Ålder 2 870±70 före nu» . ' 

En viss osäkerhetsmarginal föreligger ju även vid denna daterings
metod, i attesten angiven med plus/minus-siffran, men denna är 
dock ringa i förhållande till det höga ålderstalet. En genomgående 
C 14-datering av det gjorda urvalet, med sin spridning täckande hela 
det fennoskandiska utbredningsomådet, bör sålunda tämligen väl 
klarlägga åldersförhållandet rörande såväl de olika skidtyperna som 
skidans regionala uppträdande. Därvid torde ljus falla även över andra 
dunkla etniska förhållanden i Fennoskandias förhistoria. 

Summary 

T h e skis from prehistoric times found in the swamps and bogs of Fennoscandia 

have long been the object of a t tent ion by research workers. At tempts by means 

of pollen analysis to date them have indicated a probable cont inui ty from the 

Stone Age. T h e numerous finds, the wide distr ibut ion, and the variety of ski 

types have given rise to interesting problems, for the solution of which a more 

5 Rörande ele senare fynden: Gösta Berg, »Nya fynel av förhistoriska skidor», På skidor 
1951; Anna-Liisa Hirviluoto, »Laitilan suksilöytö», OSMA 1956; förf., »Den bottniska 
skieltypcn i nya niyrtynel». På skidor 1957, och sid. 206-07 i Acta lajiponica XVIII, 1968; 
örnulv Vorren, "Lapp skis and skiing. Two ancient ski finels from Northern Norway", 
Folkelivs Studier, Oslo 1971. — Förutom redan nämnda arbeten har i bildtexterna hän
visats till: ömulv Vorren, »Ski og skiloping hos samenc». Norske Skilepere V, 1967; fört., 
Acta lajiponica I, 1938. 
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exact dating is nrgently necessary. Such a dating could probably be arrived at by 
using the radiocarbon method, for which the ski finds are exceptionally well fitted. 
For reasons of expense it was considered impracticable to treat all the objects 
and it has been thought satislactory to make a selection based 011 a cletailed know
ledge of the whole stock of finels. 

With financial support from funels the author has been able to make a total in
ventory of the finds made so far. These finds, preserved in various museums in the 
Nordic region, amount to 189, of which 89 are in Finland, 85 in Sweden and 
15 in Norway. The investigation which was carried out at the same time has led 
to the following typologieal dassification based on structurally important details: 

Type A Low (not raised) footspace with vertieal pairs of holes for the binding; 
underside flat, without groove. 

Type B Low footspace between carved side lists with binding hole; underside flat. 
without groove. 

Type C Raised and insel footspace with horizontal strap hole; underside present-
ing four variants: 

1) flat to slightly convex, without groove; 
2) with single groove, rounded or sharply incised; 
3) with double grooves (two or three); 
4) with carved edge lists. 

The finds of types A and B have proved to be sporadic, the former being 
represented by one find in Swedish Västerbotten, the latter by two from Tavast
land, Finland. Type C dominates with its variants 1-4: type C: 1 with some 40 
linds in Finland, about the same number in Sweden and about 10 in Norway; the 
finds are spread över praetically the whole ot Finland and in Seandinavia from 
the north clown to Ångermanland and Nord-Tröndelag. Type C: 2 is wiclely 
spread with 30 finds in Finland, 15 in Sweden and 2 in Norway. Type C: 3 has 
a limited distribution with 6 finds in Sweden and Norway: whereas the linds 
of type C: 4, 11 in number, are spread sparsely över the whole of the distribution 
area. 

Ski decoration has also been noted. Of particular interest is a variant of type 
C: 1 with a volute-ornamented point, found at Kemijärvi, Finland, and in Lap
land, Norrbotten and Västerbotten. 

After the examination had been made there were selected for radiocarbon 
dating 60 specimens representing both the different types and the different 
regions of the distribution area. The intended dating of these finds can be ex-
pected to shed some light not only on the age of the skis but also on other 
ethnic conditions in the obscure prehistory of Fennoscandia. 

Translaled by Richard Cox 


