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Nordens äldsta spaltflöjt 

Av Caj sa Lund 

Lund, C. 1979. Nordens äldsta spaltflöjt. (The oldest Scandinavian block-and-
duct flute.) Fornvännen 74. Stockholm. 

In the summer of 1973, a bone object—which has been interpreted by the 
author as a blbck-and-duct flute—was found in a stone cist in the town of 
Falköping, Sweden. The find has been dated to the låter Stone Age (c. 1800— 
1500 B.c.) and thus is the earliest known block-and^duct flute from Seandi
navia. Various practical experiments have been made with a copy of the 
Falköping flute, induding a successful test as a mouthpiece upon resonance 
tubes of vegetable material. 

Cajsa Lund, Musikmuseet ( R I ) , Blasieholms torg 8, 111 48 Stockholm, Sweden. 

Sommaren 1973 undersökte Riksantikvarie
ämbetets regionkontor i Kungsbacka, U V 
Väst, en hällkista, belägen i kvarteret Skytten 
i Falköpings östra utkant (Weiler 1975 a s. 
7 ff.). Kistan innehöll ca 30 skelettbegrav
ningar. Genom föremålsfynd och C 14-analys 
av ben dateras graven till senneolitisk tid. 
Fyra av fem analyser faller inom periodens 
slutskede, ca 1500 f. Kr., medan det femte 
representerar periodens början (1915 + 70 
f. Kr . ) . I bottenskiktet påträffades b l .a . ett 
föremål som är unikt i sitt slag (fig. 1). Det 
är en 3 cm lång bencylinder, troligen av får
ben, med ett utskuret ovalt hål ( 5 x 1 1 mm) 
ungefär mitt på benets ena sida. Bencylin
derns ändar, som är 1,5 respektive 2 cm i 
diameter, är jämt avfasade. Tre till fyra 
millimeter in på den större änden (a på fig. 
2) finns en omlöpande skåra. Benet är spruc
ket på "undersidan" men är för övrigt helt 
och välbevarat. 

Utgrävningsledaren, antikvarie Eva Weiler, 
tolkade bencylindern som ett munstycke (i 
betydelsen löstagbar anblåsningsdel) till flöjt 
och bad undertecknad om musikarkeolo
giska synpunkter på denna tolkning (Weiler 
1975 i>). Vid granskning av fyndet kunde 
konstateras att det mycket väl skulle kunnat 

fungera som munstycke till flöjt, dvs. det 
har varit fäst på ett rör (resonansrör) av 
något slag. Dessutom borde bencylindern en
sam, dvs. utan förlängningsrör och därmed 
mycket knappt resonansrum, ha kunnat an
vändas som flöjt. Som flöjttyp är bencylin
dern en spaltflöjt (jfr blockflöjt, se nedan) . 

Flöjtprincipen innebär, att en luftström 
blåses mot en jämn och relativt skarp kant 
på en öppning i en ihålig kropp, t. ex. ett 
kärl eller rör. När luftströmmen bryts mot 
kanten uppstår ljudet. Flöjter kan vara kant-
blåsta eller spaltblåsta. På en s. k. kantflöjt 
blåses luften direkt mot anblåsningshålds 
kant, som när man blåser på en flaska. På 
en s. k. spaltflöjt bildas inte ljudet vid kan
ten på anblåsningshåld utan vid kanten på 
en särskild öppning, en s. k. uppskärning 
(fig. 3) . Rummet mellan anblåsningsöpp-
ningen och uppskärningen är delvis tilltäppt 
av en kärna eller ett block, som endast läm
nar en mindre kanal eller spalt öppen, var
igenom luften kan strömma från anblåsnings-
öppningen mot kanten på uppskärningen 
(fig. 3) . Den kant på uppskärningen som 
luftströmmen skall träffa är oftast speciellt 
bearbetad och kallas för labium (fig. 3 ) . 
Exempel på spaltflöjt är som antytts ovan, 
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3cm 

Fig. 1. Bencylinder, funnen i hällkista i Falköping. 
Foto C. Lund 1976. — Bone cylinder found in a 
stone cist in Falköping. 

Fig. 2. Skiss av originalfyndet. Teckning B. Han
del. — Sketch of the original find. 

vår tids blockflöjt. Beträffande bencylindern 
från Falköping så utgör det ovala hålet (c på 
fig. 2) uppskärningen. Blocket, vilket måste 
ha funnits men som det inte finns några spår 
av, har förslagsvis varit av vax. 

För att kunna prova om och hur Fal
köpingsfyndet fungerat som spaltflöjt, lät jag 
göra en rekonstruktion av det samt några 
rör, med och utan fingerhål, på vilka det 
skulle kunna användas som munstycke. Detta 
arbete utfördes av konstnären och instru
mentbyggaren Äke Egevad, Ovesholm. Ben
cylindern tillverkades av fårben (fig. 4 ) . Re
konstruktionen är mycket noggrant gjord, 
men det finns dock några avvikelser, fr. a. be
träffande storleken. På rekonstruktionen är 
den större änden (a på fig. 2) 1,9 cm i stället 
för 2,0 cm och benväggarnas tjocklek skiljer 
sig något. Det var nämligen omöjligt att 
finna ett ben med exakt samma yttre och 
inre diameter som hos originalet. Divergen-
serna saknar betydelse när det gäller att 

prova om bencylindern fungerar som ljud
givare. Däremot måste de — om än knappt 
— påverka tonhöjd och klangfärg. Det för 
en spaltflöjt nödvändiga blocket (se fig. 3) 
tillverkades av bivax. Originalblocket kan 
också ha varit av trä eller kåda. Blockets 
material och utformning har betydelse för 
tonens kvalitet men knappast för tonhöjden. 
Rören, som bencylindern skulle fästas på, 
tillverkades av slide (Polygonum cuspida-
tum) samt av vass (fig. 4 ) . 

I samband med sin tolkning av Falköpings
fyndet föreslog Eva Weiler att den omlö-
pande skåran hade ett samband med fästan
det av munstycket på "någonting" (Weiler 
1975 fe). Detta förslag innebär, att bency
lindern skulle ha blåsts från den mindre 
änden (b på fig. 2) . Vid min preliminär
granskning av fyndet antog jag att den större 
änden, dvs. den med skåra, i stället borde 
vara anblåsningshål. Luftströmmen träffar 
då den del av uppskärningen som är jäm-
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nast och mest avfasad och således lämpligast 
som labium (c på fig. 2 ) . Under rekonstruk
tionsarbetet kunde Egevad bekräfta detta an
tagande och därmed bortföll Weilers hypo
tes. 

Som väntat fungerade den rekonstruerade 
bencylindern ensam, dvs. utan förlängnings
rör, som flöjt, men dess enda ton visade sig 
bli mycket hög (ungefär fyrstrukna g) 

och oklar. Täcktes nederdden, dvs. utblås-
ningsöppningen, med ett finger, så klingade 
tonen en oktav lägre (trestrukna g) 

och blev då också klar, stark och genom
trängande. Med eller utan täckt nederdel kan 
bencylindern från Falköping ha använts som 
signalinstrument, "visselpipa", (för att t .ex. 
kalla på hund) och/eller som lockpipa vid 
jakt på t. ex. fågel, ett bruk som lever kvar 
än i dag bland jägare (se t. ex. Sevåg 1973 s. 
77 f.). Utöver den eventuella praktiska funk
tionen som jakt-/signalpipa, eller samtidigt 
med den, kan bencylindern ha använts i 
magiska sammanhang. Hos nu levande na
turfolk — och förmodligen även i förhisto
risk tid — anses nämligen de flesta instru
menttyper, och i synnerhet flöjter, som kraft
fulla magiska medd (se t. ex. Sachs 1929). 

Äke Egevad lät den presumtive jägaren få 
händerna helt fria genom att täcka neder
d d e n med en träplugg (fig. 5 ) . (Neder
dden kan i stället täckas med t. ex. vax eller 
kåda.) Med detta "intrång" i benet föränd
rades naturligtvis tonhöjden. Tonen blev dess
utom något mindre klar än vid täckning med 
ett finger. När Egevad provblåste bencylin
dern med träplugg (och båda händerna fria) 
upptäckte han att den omlöpande skåran 
fungerade utmärkt som stöd för tänderna. 
Intressant i detta sammanhang är, att klari
nettister och saxofonister ibland fäster en bit 
gummi el. dyl. på sitt munstyckes släta över
sida för att tänderna inte skall glida. Det 
finns även exempel på klarinettmunstycke 

med inskuret tandstöd (t. ex. KM27.658, 
Kulturhistoriska museet, Lund) . Skåran på 
Falköpingsfyndet kan således ha haft en 
praktisk funktion som stöd för tänderna, men 
den kan också ha varit avsedd som ornering. 
Ett annat förslag är, att ena änden av ett 
band bundits fast i skåran. Andra änden på 
detta "bärband" kan ha fästs runt jägarens 
hals eller t. ex. i dennes eventuella bälte. 

Som munstycke provades den rekonstruera
de bencylindern på ett ca 14 cm långt rör 
med tre fingerhål (av slide), ett ca 19 cm 
långt rör med fyra fingerhål (av vass) och 
ett ca 40 cm långt rör utan fingerhål (av 

I 
i 

Fig. 4. Den rekonstruerade bencylindem samt rör 
av slide (Polygonum cuspidatum) och vass. Foto 
C. Lund 1977. — The reconstructed bone cylinder 
with tubes of 'slide' (Polygonum cuspidatum) and 
reed. 
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slide). Fig 5. På grund av fingerhålen kunde 
naturligtvis flera olika toner spelas. Med det 
långa röret utan fingerhål gick det att få 
fram 10—15 s.k. övertoner. Tonerna från 
de "förlängda" flöjterna blev dock mindre 
klara än när bencylindern blåstes ensam med 
täckt nederdel. 

De förhistoriska människorna har förmod
ligen fr. a. gjort sina flöjter — och även 
många andra instrumenttyper — av växtde
lar. Bencylindern kan vara en utveckling eller 
variant av sådana "örtflöjter", föreslår Ege
vad i sin rapport och fortsätter: "Det svå
raste och mest tidsödande vid tillverkning av 
en spaltflöjt är att göra anblåsningsdden 
med block och flöjtens hjärta, labiet. Speciellt 
svårt är det om flöjten görs av klena rör, så
som växtstjälkar. I sådana fall är det en för
del med ett separat hållbart munstycke av 
ben. En annan fördel med separat munstycke 
är att man kan växla mellan olika långa rör 
till samma munstycke. Rören kan vara av 
ihåliga örter, trä eller till och med ben." 
(Egevad 1977.) 

De praktiska försöken visade att bencylin
dern från hällkistan i Falköping har kunnat 
fungera som spaltflöjt. Jag vill också utan 
tvekan tolka den som en sådan, fr. a. på grund 
av uppskärningens utformning med dess tyd
liga labium. Hur flöjten egentligen trakterats 
tekniskt och musikaliskt, och för vilka syften, 
är naturligtvis omöjligt att veta. Kanske har 
dess ägare haft en stor uppsättning av olika 
typer rör — lika välgjorda som munstycket 
— och med motsvarande rikhaltiga spelmöj
ligheter. Detta bör i så fall ha imponerat på 
omgivningen och — liksom hos nu levande 
naturfolk — givit "flöjtisten" en hög position 
i samhället som musikant/magiker. Hur en 
sådan eventuell maktposition kunde utnyttjas 
är en intressant frågeställning i samman
hanget. 

Falköpingsfyndet är unikt som flöjt be
träffande längd (den kortaste spaltflöjt som 
enligt min kännedom hittills påträffats) och 
proportioner (kort längd i förhållande till 
stor diameter). Har det använts som separat 
munstycke blir det än mer unikt. Arkeolo
giska fynd av flöjter med separat munstycke 
är nämligen inte kända ' tidigare med even-

Fig. 5. Rekonstruktionen med träplugg och rör. 
Foto C. Lund 1977. — Reconstruction with wooden 
plug and tube. 

tuellt undantag för en mexikansk indianflöjt 
av sten från ca 500—200 f. Kr. samt en järn
åldersflöjt från England. Den mexikanska 
flöjten är cylinderformad, ca 10—15 cm lång 
och har fyra fingerhål. Runt flöjtens ena 

Fornvännen 74 (1979) 



Nordens äldsta spaltflöjt 5 

_ _ _ _ _ 

Fig. 6. Spaltflöjt frän Inzighofen. Längd ca 6 cm. 
(Efter Lindenschmit 1860). — Block-and-duct 
flute from Inzighofen. Length: c. 6 cm. (After 
Lindenschmit 1860.) 

ände finns märken, som tyder på att där 
suttit ett separat munstycke. Detta förmodade 
munstycke finns dock inte bevarat. (Upp
gifterna om denna flöjt har lämnats av dr 
Charles Boilés, Universitetet i Montreal, 
Canada.) Angående den engelska flöjten 
finns i skrivande stund inga närmare upp
lysningar. Fyndet har nyligen brevledes an
tytts för mig av musikarkeologen Graeme 
Lawson, Cambridge. 

De med Falköpingsflöjten närmast jämför
bara europeiska stenåldersfynden är — mig 
veterligen — en flöjt från Österrike (Gude-
nus) och en flöjt från Tyskland (Inzighofen, 
nära Sigmaringen). Flöjten från Österrike är 
4 cm lång och 1,2 cm i diameter. Ungefär 1,5 
cm från ena änden finns en oval uppskärning. 
Den närmare dateringen av flöjten framgår 
inte klart, men den är i varje fall från äldre 
stenålder. (Zagiba 1976 s. 16, fig. I I : 5 ) . Den 
tyska flöjten (fig. 6 ) , som har störst yttre 
likheter med Falköpingsflöjten, är från yngre 
stenålder (Michelsberg-kulturen). Storleks
angivelsen på denna flöjt är dock inte enty
dig. Enligt Moeck är dess längd ca 5 cm, 
enligt Lindenschmit 6 cm och enligt Seewald 
7,5 cm (Moeck 1969 s. 68 fig. 2; Linden
schmit 1860 Taf. X X V : 16; Seewald 1934 s. 
45, fig. I I : 14). 

- ^ ^ ^ ^ — 

Fig. 7. "Nålhus" med block. (Efter Sevåg 1969.) 
— 'Needle case' with block. (After Sevåg 1969.) 

Spaltflöjter av ben, med eller utan finger
hål, har påträffats i Europa från paleolitisk 
tid till järnålder. Flera järnåldersflöjter (från 
t. ex. Polen) samt en tidigmedeltida flöjt 
från Norge har stora likheter med Falköpings
flöjten beträffande form och storlek (Mali-
nowska 1973 s. 39; Sevåg 1969 s. 74 ff., fig. 
9 ) . I Norden finns — utöver Falköpings
flöjten — endast fyra absolut säkra fynd av 
förhistoriska spaltflöjter. Samtliga har finger
hål och är från vikingatid. Det är Birkaflöjten 
(14,4 cm lång, två fingerhål) och tre flöjter 
från Hedeby (15,3 resp. 15,4 och 21,3 cm 
långa, 2 och 4 fingerhål) (Bräde 1975 s. 84) . 
Däremot finns det i Norden ett stort antal 
föremål som möjligen är förhistoriska spalt
flöjter men som av olika orsaker kan ifråga
sättas. Dessa "tveksamma" spaltflöjter kan 
grovt delas in i två grupper: 

1. Fynden är klart förhistoriska men deras 
eventuella funktion som flöjter är svår at t 
belägga. 

2. Fynden är tydliga spaltflöjter men deras 
datering till förhistorisk tid är svår att be
lägga. 

Exempel ur grupp 1 är "smärre" benrör av 
fågel med utskuret/utborrat runt hål i benets 
ena sida. Dessa benrör tolkas ofta som nål
hus. De utskurna/utborrade hålen har inte 
något specialbearbetat och tydligt labium 
som t. ex. Falköpingsflöjten har. Ett "nål
hus" kan dock blåsas som spaltflöjt om ett 
block av vax placeras i benet såsom fig. 7 
visar. (Vissa "nålhus" kan också blåsas som 
kantflöjter.) Eventuellt kan de s.k. nålhusen 
och andra liknande föremål blåsas som spalt-
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ii 

Fig. 8. Fragmentarisk spaltflöjt från Vallby, Skåne. 
Något under naturlig storlek. Foto C. Lund 1976. 
— Fragmentary block-and-duct flute from Vallby, 
Scania. 

flöjter utan att något som helst block och 
därmed ej heller någon specialkonstruerad 
spalt föreligger. Angående denna spaltflöjt-
princip — som jag ännu ej provat på forn
nordiska fynd — se Appendix. 

Ett i samband med Falköpingsflöjten in
tressant äldre fynd ur grupp 1, som på grund 
av utställningstekniska skäl ännu inte kunnat 
provblåsas, är ett benrör med avfasade än
dar (längd 4,2 cm, diam. 1,5 cm) och två 
utborrade hål i ena sidan. Detta benrör, som 
nyligen "återupptäckts" av Christian Reimers 
i samband med Musikhistoriska museets s. k. 
Riksinventering, finns utställt i Skaraborgs 
länsmuseum, Skara, som möjlig "visselpipa" 
(inv.nr. 2113). De knappa fynduppgifterna, 
vilka ännu ej närmare kontrollerats, medde
lar att benet hittats i en gånggrift i Falkö
pingstrakten (Luttra sn) . 

Exempel ur grupp 2 är den berömda spalt
flöjten från Hammeren på Bornholm. Denna 
daterades ursprungligen till yngre stenålder, 
men den moderna forskningen anser att den 
snarare är från järnålder eller medeltid 
(Bräde 1975 s. 21) . Ett annat danskt exem
pel är den s. k. Vesterbölleflöjten som date
rats till förromersk järnålder (ca 350 f. Kr. 

— år 0 ) . Mot förhistorisk datering vänder sig 
dock Bnansted (enligt Bräde 1975 s. 77). 
Ytterligare ett exempel ur grupp 2 är en 
spaltflöjt från Vallby i Skåne. Denna flöjt 
är ej tidigare publicerad och skall därför om
talas närmare här. Endast övre hälften av 
Vallby flöjten är bevarad. Nuvarande längd 
är 9,6 cm. Utöver uppskärningen finns två 
fingerhål (fig. 8 ) . Flöjten hittades sommaren 
1976 under bethackning av fru Nanny Lars
son, Storegård i Vallby. Betfältet, som är 
beläget ca 1 km öster om Glimmingehus, ut
göres av kalkrik mossmark. I närheten av 
flöjtens fyndplats har tidigare lantbrukare 
Emil Larsson hittat en bronsyxa från äldre 
bronsålder samt två flintdolkar, en flintskära 
och en bergartsyxa, daterade till senneoliti
kum. Docent Märta Strömberg har granskat 
fyndplatserna men inte kunnat finna några 
ytterligare förhistoriska spår där. Flöjt och 
redskap från Vallby är lösfynd. Redskapen 
är klart förhistoriska, därtill närmare dater
bara. Men vilken period tillhör flöjten? Är 
den förhistorisk överhuvudtaget? Den kan 
mycket väl vara medeltida eller rentav se
nare. En planerad arkeologisk utgrävning av 
betfältet kan eventuellt ge närmare besked 
om flöjtens datering. Tills vidare är det dock 
synnerligen intressant att konstatera, att här 
förekommer en spaltflöjt, därtill med finger
hål, i anknytning till föremål som kan sägas 
vara från övergångsskedet sten-/bronsålder. 
Vallbyflöjten kan således vara från denna tid, 
och i så fall blir inte Falköpingsflöjten — 
som hittills är Nordens äldsta kända spaltflöjt 

— så isolerad. Fram till våra vikingatida 
spaltflöjter — från Birka och Hedeby — är 
luckan dock fortfarande stor. 
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Appendix 
Den i artikeln beskrivna och diskuterade typen av 
spaltflöjt, är den typ som vanligen användes och 
sannolikt alltid har använts i Europa. Välkänt typ
exempel är vår tids blockflöjt. En mer exakt be
nämning på denna spaltflöjttyp är inncr-kärnspalt-
flöjt, dvs. kärnan eller blocket, och därmed även 
spalten (eller kanalen), finns inne i flöjten. Se fig. 
3. (I t .ex. Amerika förekommer s.k. utomspalt-
flöjter. På dessa finns, som benämningen antyder, 
spaltkonstruktionen utanpå flöjten.) 

Andra typer av europeiska spaltflöjter, om dock 
mycket ovanliga, är s. k. kärnlösa innerspaltflöjter, 
såsom tung- och läppspaltflöjter. Hos dessa funge
rar utövarens tunga eller läpp som block/kärna. 
(Emsheimer 1965 s. 78 ff.). En solitär, sällan 
nämnd och svårklassificerbar variant av innerspalt
flöjter utgör de "utterpipor", som långt in i vår 
tid använts av jägare i Nordnorge. Dessa flöjter, 
som är gjorda av ben från sjöfågel, har en upp-
skäming, oftast på benets mitt, men något block 
förekommer inte och således ej heller någon spe
cialkonstruerad spalt. Trots detta fungerar dessa 
benrör som ett slags innerspaltflöjter. En del av 
den luftström som blåses in i ena änden styrs näm
ligen, på grund av benets vanligen svaga böj
ning och/eller på grund av insidans ojämnheter, 
mot uppskämingens kant, varvid ljudet bildas. Ett 
medvetet utnyttjande av denna flöjtprindp är — 
vad jag känner till — inte belagt någon annan
stans i världen än i Norge (Sevåg 1969 s. 74 f., 
fig. 1). Det är emellertid inte osannolikt, att denna 
—• verkligen kärnlösa innerspaltflöjttyp — använts 
i vår forntid, mer eller mindre medvetet, ö p p n a 
rör av såväl vätxdelar som ben, med ett eller flera 
utskurna hål, fungerar ofta — på grund av rörens 
naturliga konstruktion — enligt denna princip. Så 
är t. ex. fallet med de två fingerhålsförsedda rör av 
växtdelar som användes som förlängningsrör till 
Falköpingsflöjten. 

Avslutningsvis skall här nämnas, att spaltflöjter, 
typ Falköpingsflöjten, är mycket lätta att få ljud 
i. Däremot är de svåra att tillverka. Med kantflöjter 
är förhållandet tvärtom. Dessa är svårblåsta men 
ställer inga krav på "flöjtmakaren". I stort sett 
vilket rör som helst kan användas som kantflöjt, 
men det förutsätter en synnerligen skicklig kant-
flöjtblåsare. 

Vilken flöjttyp är eventuellt äldst? Kantflöjten 
eller spaltflöjten. Denna fråga är omdiskuterad 
men får ännu anses som obesvarad. 
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The oldest Scandinavian block-and-duct flute 

In the summer of 1973, a find was made in a 
stone cist in the town of Falköping in Swe
den, which included a unique object (Fig. 1). 
This is a 3 cm long bone cylinder (probably 
of sheep) with an oval perforation ( 5 x 1 1 
mm) at the approximate centre of one side. 
The ends of the bone cylinder—one 1.5 
cm, the other 2.0 cm in diameter—are 
evenly sloped, and a groove runs around the 
wider end, a few millimetres from the edge 
{a on Fig. 2 ) . The object has been dated to 
the late neolithie period (c. 1800—1500 B . C ) . 

The exeavation diredor, Eva Weiler, inter
preted the bone cylinder as some sort of 
mouthpiece for a flute — i.e. to be fitted 
onto a resonance tube — and requested the 
author to verify this interpretation from the 
musical-archaeological point-of-view. After 
examining the find, the author was able to 
ascertain that it could indeed have functioned 
as a flute: with or without an extension tube. 
The bone cylinder is a block-and-duct type 
of flute (Fig. 3 ) . 

T o test if and how the Falköping flute 
functioned as a block-and-duct flute, the 
author had a reconstruction made together 
with some tubes of vegdable material, with 
and without finger holes, upon which it could 
function as a mouthpiece (Fig. 4 ) . This work 
was carried out by Ake Egevad of Ovesholm, 
Scania. The essential block-and-duct flute 
part — the so-called 'block' (Fig. 3) — was 
eonstrueted out of beeswax. The original 
block, of which no traces now remain, can. 
also have been of resin or wood. 

As expected, the reconstructed bone cylin
der functioned alone—i. e. without any 
extension tube—as a block-and-duct flute. 
However, it produced an undea r and 
extremely high tone {c. g " " ) . When the 
lower end of the bone cylinder was stopped 
with a finger, the tone dropped one odave 
and thus also became clear, strong and 
piercing. With or without the lower end 
stopped, the Falköping bone cylinder can 
have been used as e. g. an signal and/or bird 
call during hunting. Besides this practical 

function, it could also have been used in 
magical contexts. 

The reconstrudor allowed the imagined 
hunter to have his hands free by stopping the 
bone's lower end with a wooden plug (Fig. 
5) . When this was experimented, it was found 
that the groove on the bone functioned 
excellently as a support for the teeth. The 
groove can also have served for the attache-
ment of a carrying strap, or can have been 
intended as ornament. 

The bone cylinder was successfully tried 
as a mouthpiece upon resonance tubes of 
vegdable material. Various tones could na
turally be played on account of the finger 
holes. Upon a long tube, without finger 
holes, it was possible to obtain 10—15 over-
tones. 

The practical experiments showed that the 
bone cylinder from the Falköping cist could 
have functioned as a block-and-duct flute 
and the author interprets it, without any 
hesitation, as such. How it was played, both 
technically and musically, and for what 
purpose, is however impossible to know. 

Block-and-duct flutes of bone, with or 
without finger holes, have been found in 
Europé from Paleolithic times to the Iron 
Age. The closest Stone Age finds comparable 
to the Falköping flute are — as far as the 
author knows — two flutes, one from Austria 
(Gudenus) and one from Germany (Inzig
hofen) (Fig. 6 ) . In Seandinavia there are 
only four block-and-duct flutes besides the 
Falköping flute which can be safely dated to 
the prehistoric period. All have finger holes 
and are from the Viking Age (Birka and 
Hedeby). On the other hand, there is a 
sizeable amount of objects that possibly are 
prehistoric block-and-duct flutes. These can 
be roughly divided into two groups: 1. Finds 
that are clearly prehistoric but their possible 
function as flutes is difficult to prove. 2. 
Finds that are clearly block-and-duct flutes 
but their dating to the prehistoric period is 
difficult to prove. Examples from group 1 are 
perforated bone tube 'needle cases' which 
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could have functioned as flutes, by inserting 
a block of e .g. wax (cf. Fig. 7) or even 
without any block (cf. Appendix). Examples 
from group 2 are two Danish flutes (from 
Hammeren on Bornholm and from Vester-
bölle). Another example from group 2 is a 
fragmentary block-and-duct flute, with finger 
holes, from South Sweden (Vallby in Scania) 
found in 1976 (Fig. 8 ) . This flute is a chance 
find but find-circumstances suggest that it 
comes from the transitional Stone/Bronze 
Age period. If this dating is correct, then 
the Falköping flute — which so far is Scandi-
navia's oldest known block-and-duct flute — 
becomes less isolated. However, the gap until 
the Viking Age block-and-duct flutes (from 
Birka and Hedeby) remains wide. 

Appendix 
The block-and-duct flute type, discussed in this 
art ide, is that which is commonly used in Europé. 
A more exact term for this type of flute is internal 
block-and-duct flute (Fig. 3 ) . A well known type 
example is the modern recorder. (In e.g. America, 
there exist so-called 'external-duct flutes', i. e. the 
duct construction is positioned outside the flute). 
Other European intemal-duct flutes, though rare, 
are the lip- or tongue-internal-duct flutes. In these, 
the player's lip or tongue serves as duct/block. A 
further European type of intemal-duct flute is 
known from Norway. This has no form of block 
and thereby no specially eonstrueted duct but 
because of the normal mild budging of the reso
nance tube and the unevenness of its inner side, 
some of the air becomes directioned against the 
edge of the window thus produeting the sound. It 
is not impossible that this block-and-duct flute 
principle was more or less conciously in use during 
prehistoric times. 
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