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Medeltida ekorrpilar? 

Av Inger Zachrisson 

Trubbiga pilar, klumppilar eller kolvar, har 
varit i bruk över hela norra Eurasien. De an
vändes "då man sköt på ett byte i träd, där 
en spetsig pil lätt hade borrat sig in i stam
men eller fastnat i en gren och således varit 
svår att få ner igen. Vid jakt på pälsdjur an
vändes uteslutande klumppilar med slätt hu
vud" (Vilkuna 1968, s. 286). Pilarna kunde 
göras helt i trä, eller också förses med ett 
"huvud" av bearbetat horn eller ben (benäm
ningen huvud eller klump används i fortsätt
ningen istället för det missvisande spets). Så
dana huvuden av renhorn finns från norra 
Ryssland (nedre Ob) bevarade redan från 
500—300-talet f. Kr. (Mosinskaja 1965, Pl. 
1:13). 

Nationalmuseet i Helsingfors har en sam
ling ostjakiska klumppilar och pilhuvuden, 
de flesta insamlade av Sirelius 1898—1900. 
De har översiktligt behandlats av Vilkuna 
(1950). Ytterligare en sådan ostjakisk klump
pil ingår i F. R. Martins samling av sibirica 
i Etnografiska museet i Stockholm (Martin 
1897, Taf. 1:14). Liknande huvuden av horn/ 
ben användes av eskimåer och indianer i 
Nordamerika (Vilkuna 1950 med där anförd 
li t teratur). 

Från Norden finns en klumppil av trä be
varad från stenåldern, ett danskt mossfynd. 
En annan påträffades i medeltida kulturlager 
i Falsterbo (SHM utan inv.nr.). De var fort
farande i bruk på 1500-talet — Olaus Mag
nus talar (i kap. 7:1) om att trubbiga trä
pilar användes för att döda mård, sobel och 
ekorre. Han avbildar en sådan pil i vinjetten 
till kap. 4:4. 

Den italienske resenären Acerbi beskriver 
från sin resa i Finland 1799 (kap. X X I ) , hur 
den finska allmogen jagar ekorre med hjälp 
av trubbiga, spetslösa pilar och armborst och 
hur sådana pilar omedelbart togs till vara 
efter avskjutandet, då de var för värdefulla 
för att förloras. De flesta från nyare tid som 

bevarats i Finland tycks vara helt i trä, 
men även sådana med huvud av ben/horn 
finns (Finlands Nationalmuseum; jfr Nord
man & Leppäaho 1956, s. 245). Enligt Vil
kuna (1968, s. 286) har däremot inga klump
pilar påträffats i finska grav- eller lösfynd. 

Jag vill tolka ytterligare ett par fynd som 
huvuden till sådana pilar och över huvud 
fästa uppmärksamheten på föremålsformen 
som sådan. Vid en genomgång hösten 1974 
av jordfynd i Tromsö museum lade jag märke 
till tre benkoner, framför allt på grund av de 
till synes oförklarliga urtag som fanns runt 
kanten på var och en av dem. De är orne
rade med runt om löpande skåror. En härrör 
från en gårdshög vid Stave i Dverberg, Andoy 
kommun, Nordland (fig. 1:1), de två andra 
från Vestvatn vid Misvaer, Skjerstad kommun, 
också Nordland (fig. 1:2, 3) . De senare fram
kom vid en undersökning, som Gerd Stamso 
Munch 1964 utförde av en husgrund (Munch 
1967). Fynden därifrån daterades till 1000— 
1100-tal. Hon har tolkat konerna som sa
miska, liksom flera av de andra föremålen. 
— Den från Stave är däremot svår att da
tera närmare: den påträffades tillsammans 
med en bit av en järngryta, lerkärlsfragment, 
ett benskaft och rester av en lädersko. 

Ett speciellt drag på vissa av de ostjakiska 
benklumparna är just att det runt kanten 
finns urtag, som enligt Vilkuna (1950, s. 374) 
liksom fjädrarna på skaftet gav upphov till en 
roterande rörelse. Han anser sådana urtag ut
göra undantag. Vid en genomgång hösten 
1975 av de 14 ostjakiska klumppilar i Natio
nalmuseet i Helsingfors, som brukats till päls
djursjakt, visade det sig dock att 9 har sådana 
urtag. 

Av dessa nio har fem närmast rak avslut
ning (fig. 2:1, 3) och fyra konvex (fig. 2:4, 
3:1). Urtagens storlek och antal växlar: från 
fyra små till sex stora. Fyra av de återstående 
klumparna är raka (fig. 2:2) eller koniska 
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Fig. 1. Jordfynd från 
Nordnorge. 1:1 Stave, 
Dverberg, Nordland (Ts 
5174 b ) , 1:2, 3 Vest-
vatn, Misvasr (Ts 
6251). Skala 1/1. Foto 
Tromsö museum. — 
Finds in the ground in 
northern Norway. Scale 
1:1. 

Fig. 2. Ostjakiska pilhuvuden. Fig. 2:1 är från byn Kolek-jogon vid floden Vach (FNM S.-U. 3904:366), 
liksom 2:2 (FNM S.-U. 3904:365), 2:4 (FNM S.-U. 3904:357) och 2:5 (FNM S.-U. 3904:361). Fig. 
2:3 är från byn Aippalov, vid floden Vas-Jugan (FNM S.-U. 3904:362). Skala 3/4. Foto Finlands 
Nationalmuseum, Helsingfors. — Arrowheads of the Eastern Yaks. Fig. 2:1 is from Kolek-jogon village 
on the river Vach, as well as 2:2, 2:4, and 2:5. Fig. 2:3 is from Aippalov village on the river Vas-Jugan. 
Scale ca. 3:4. 
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Fig. 3. Ostjakiska pilar. Fig. 3:1 är från byn Aippalov vid floden Vas-Jugan (FNM S.-U. 3904:356), 
och 3:2 från byn Vulpasla-pogol (FNM S.-U. 3904:370). Skala ca 1/4. Foto Finlands National
museum, Helsingfors. — Arrows of the Eastern Yaks. Fig. 3:1 is from Aippalov village on the river Vas-
Jugan, and 3:2 from Vulpasla-pogol village. Scale ca. 1:4. 

(fig. 3:2), oornerade respektive prydda med 
runt om löpande skåror. Likheten mellan fig. 
1:3 och 3:2 är slående! Ensam i sitt slag står 
slutligen den utpräglat spetsiga — dock ej 
vassa — fig. 2:5. 

Av de rakt avslutade klumparna är de 
flesta 2,7—4,5 cm långa, med en största 
diameter av 2—4 cm. En sådan med skaft 
(FNM S.—U. 4810:143) har en hel längd av 
67 cm och en vikt av 59,7 g. 

Ett svenskt fynd bör därtill kunna tolkas 
som ett huvud till en klumppil (denna möj
lighet påpekades ursprungligen av Per Kyrre 
Reymert, Tromsö, som jag tackar varmt) . 
Den är av horn, oornerad och lätt konisk 
(fig. 4 ) . Den kommer från den hittills äldsta 
kända samiska graven som framkommit i 
Sverige, från Gutheberget i Tärna socken 
(Manker 1961, s. 97, Zachrisson 1976, kap. 
3.3.4c, 7) . övrigt gravgods (bl. a. kam, ring-
spänne) pekar på en datering till medeltid, 
troligen 1300—1400-tal. En C14 datering 
(St 759) av sydd näver till 500 ± 90 B.P., dvs. 
med stor sannolikhet 1360—1540 e. Kr., be
styrker detta. 

Det finns alltså mycket som pekar på att de 

Fig. 4. Horncylinder från grav vid Gutheberget, 
Tärna socken, Lappland (SHM 17316). Skala 1/1. 
Foto ATA. — Antler cylinder from grave at Guthe
berget, Tärna parish, Lapland. Scale 1:1. 

ovannämnda fyra skandinaviska föremålen är 
huvuden till klumppilar, och att sådana har 
ingått i samernas jaktutrustning. 

Mycket talar också för att de främst an
vänts vid ekorrjakt. Det skinn som oftast 
nämns i medeltida källor är gråverk, ekorrens 
långhåriga, grå vinterskinn. De beredda skin
nen räknades i enheten timmer, 40 st., och 
omnämns som en nordisk exportvara redan 
1213. De fungerade som fast betalningsmedel, 
och i nordligaste Sverige utgick lappskatten 
framför allt i gråverk (Ahnlund 1946, s. 35 f., 
43, 53). 
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Mediaeval Blunt Arrow Heads? 

Blunt arrows were used in the whole of 
northern Eurasia, when hunting furred ani
mals in trees, e. g. squirrels. They were made 
completely of wood, or tipped with antler or 
bone. 

The oldest known examples with antler 
heads are from lower Ob, ca. 500—300 B. C. 
In Seandinavia, blunt arrows of wood are 
known from the Stone Age until at least 
the 16th century, in Finland even låter. At 
the National Museum in Helsinki there is a 
collection of blunt arrows and arrowheads of 
the Eastern Yaks, collected ca. 1900 A. D. 

Because of the great likeness to the latter 
(Figs. 2, 3 ) , the author considers that four 
Scandinavian finds of antler or bone are 
blunt arrowheads. Three of them are dated 
to the Middle Ages, one found in a Lappish 
grave in northern Sweden (Fig. 4 ) , two in 
a house foundation in northern Norway 
(Fig. 1:2, 3 ) . The fourth (Fig. 1:1) is also 
Norwegian, of uncertain age. Characteristic 
of the Eastern Yak as well as the Scandi
navian finds are the notches round the edge, 
which made the arrow rotate in flight. 
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