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från Pyrmont (fig. 12). Något skäl att anse det mindre Stor
kågespännet häntyda på en avsevärt senare datering än som 
skulle motiveras av det större, föreligger väl i alla händelser 
knappast. Forts. 

S. b. eldslagningsstenar från järnåldern. 

Av 

H A N N A RYDH. 

de flesta kulturhistoriska museer i Norden finnes en 
grupp föremål s. k. eldslagningsstenar, vilkas använd
ning, ålder, ursprung och utbredning varit oss rela

tivt främmande1. Som ett bidrag till utredningen av dessa frå
gor har jag här sammanställt det svenska materialet särskilt 
med avseende på stenarnas lokala fördelning i landet samt 
gjort ett försök att fastställa deras tidställning. 

Denna fornsaksgrupp har i den äldre litteraturen erhållit 
olika benämningar och tillskrivits högst olika uppgifter. Of
tast angåvos stenarna som brynen, ej sällan som amuletter 
(torsviggar). Att allmogen dessutom givit allehanda förkla
ringar på dessa talrikt förekommande fynd är naturligt (slung-
stenar, skomakareverktyg o. s. v.). Bland fackmän torde nu
mera den meningen vara allmänt antagen, att de utgöra red
skap för eldframställning2. Den nu gängse benämningen är 

1 I sin avhandling Primitiva eldgörningsmetoder i Sverige behandlar 
N. Keyland i korthet även eldslagningsstenarna frän järnåldern {Fataburen 
1916, IV, sid, 202 ff.) varvid hans kronologi och redogörelse för stenarnas 
utbredning, som där även angives, bygger pä mitt 1913 tryckfärdiga mate
rial. I föreliggande uppsats har materialet utvidgats med sedan dess till 
museerna inkomna fynd. 

2 Sarauw antager att de dessutom tjänat som brynen för de eventuellt 
vid eldslagningen använda spetsiga järnredskapen, Le feu et son emploi 
dans le Nord de l'Europé, Annales du XX Congrés archéologiques et hi
storiques de Belgique. Gand 1907, sid. 216. 
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också eldslagningssten1 (Feuerschlagstein). Delade meningar 
hava emellertid uttalats angående sättet för eldslagningen och 
vilka redskap, som utom eldslagningsstenen använts2. 

Försök hava gjorts av flera forskare att medelst flinta, 
järn eller stål framkalla eld vid gnidning, eller slag mot dessa 
stenar. Gnistor hava i varje fall lätt åstadkommits3. Eld har 
det också lyckats N. Keyland att erhålla vid försök med järn-
eller stålbriketter på lösare stenarter, stålbrikefter på hårdare. 
Däremot misslyckades dennes försök med flinta4. För sanno
likheten av att järn använts vid eldslagningen talar den om
ständigheten, att det stundom på stenens flatyta synes spår 
av järnrasp. Sarauw håller före att de sylformiga järnredskap, 
som stundom träffas samtidigt med eldslagningsstenar, skulle 
tjänat som verktyg vid eldslagningenr>. 

De båtformiga dosor av brons och trä, som man har fun
nit i norska gravar (trädosor även i de danska mossarna)6, an
ser Rygh, skulle ha burits i bältet på samma sätt som eld-
slagningsstenarna och tjänat till förvaringsplats för de vid eld-

1 Mot den stundom förekommande förkortningen "eldsten' ber jag i 
detta sammanhang få opponera. Uttrycket täcker icke begreppet och kan 
vålla missförstånd vid sidan av det tyska Feuerstein ( = flinta). 

2 Se Sarauw a. a. — K. Rygh, Uber einige Feuersteingeräte i Opus-
cula Archeologico Oscario Montelio dicata 1913, sid. 328. 

3 Jfr dock W. Splieth i Archiv fur Anthropologic und Geologie Schles-
wig-Holsteins. Bd II, 2, Kiel 1896, sid. 47-48. 

4 A a. sid. 206. Smä flintstycken finnas dock i nägra fynd samtidigt med 
eldslagningsstenar. Jag har sett exempel härpå i norska gravfynd och B. 
Sehnittger har enligt meddelande en dylik fyndkombination frän fornborgen 
pä Boberget, Östergötland. Detta är ju dock icke liktydigt med att flint
styckena och eldslagningsstenarna använts tillsammans. 

' A. a. sid. 216. Flera exempel på samtidigt gjorda fynd av eldslag
ningssten och järnpryl finnas hos Schetelig, Vestlandske gräver fra järn-
alderen, Bergen 1912, fig. 236 och 237, fig. 283 och 284, fig. 341 och 342. 
Ytterligare exempel härpä giva bl. a. fynden frän Bringsdal, Holme, Kristi
ania mus. inv. 8952—64, från Glimestad, Liknes sn, Kristiania mus. inv. 
15266—77, samt Bergens Mus. Aarb. 1909. H. 2, N:o 14, sid. 41—42. 

0 Engelhardt, Nydam, Mosefund, Köbenhavn 1865, pl. XIV, fig. 15— 
17; Fynske Mosefund II, Vimose, Köbenhavn 1869, pl. I, fig. 33. 
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slagningen utom eldslagningsstenen nödvändiga verktygen1. 
Jag vill emellertid fästa uppmärksamheten vid, att dessa dosor 
äro fastsatta vid bältet, som det vill synas, utan möjlighet alt 
öppnas, varför det på mig verkar, som hade de endast tjänat 
som ornamentalt motstycke till eldslagningsstenarna'2. Från 
Sverige finnes veterligen intet fullständigt sådant fynd. Rygh 
anmärker på ovanciterade ställe såsom troligt, att de i redo
görelsen för Attmarfyndet3 omtalade bronsbeslagen skulle här
röra från en dylik dosa. Troligt är ju också, att de brons-
fragment, som nu finnas i behåll, utgjort beslaget kring en 
trädosa. — Stenen bars i ett läder-, brons- eller järnband4, 
som hade sin plats i en oftast förekommande rännformig för
djupning runt stenen. Antingen har den hängt ned ifrån bäl
tet eller varit infälld längs efter detta, fig. 17 a.. 

Materialet i eldslagningsstenarna varierar; vanligast äro 
kvarts-, kvartsit- och sandstenarter; stundom träffar man också 
granit. Utseende och form äro likaledes rätt variabla, som 
synes å här avbildade typer (fig. 1—16). Vanligast äro ty
perna fig. 12—14. De ovala eldslagningsstenarna hava ofta 
den ena ytan konvex, den andra svagt konkav. Den konvexa 
ytan överskjuter gärna den andra. Stundom äro båda ytorna 
konvexa. Eldslagningsstenarna hava på ytorna ofta en litet 

1 För gnistornas uppfångande har väl använts fnöske. Schetelig häller 
för troligt, att de harpixfragment, som stundom träffats i norska gravfynd, 
har tjänat samma ändamål. Bergens Museums Aarb., 1911, h. 2 n:o 8, 
sid. 4. I förbigående mä framkastas den tanken om möjligen till dessa red
skap har hört en pincett. I flera norska slutna fynd, i vilka förekomma eld
slagningssten, finnes också pincett. Bl. a. Schetelig a. a. sid. 147, K. Rygh 
a. a. sid. 328. — I båda dessa fall funnos ocksä dosor. — Kristiania mus. inv. 
2646—80, Bergens mus. inv. 4096, 6092 och 4285. Ett svenskt dylikt fynd 
frän Brunflo finnes i Östersunds mus. 

2 En egendomlig cylindrisk träask, i vilken en eldslagningssten fun
nits, anför Schetelig, a. a. sid. 148, fig. 350. 

3 Fornvännen 1909, sid. 311. Härom se vidare K. Ryghs förut an
förda arbete. 

4 Rygh (a. a. sid. 328) säger sig endast känna ett fall med järnband. 
Jag har dock sett flera norska stenar med järnband, även pä svenska stenar 
finnas järnband eller spär efter dylikt. 
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snett ställd ränna eller nötningar efter slag eller gnidning, 
ibland båda dessa märken. Stenar av den vackra ovala for
men ha vanligen glatt slipade ytor. 

Den kortaste av mig kända stenen är 6,4 cm. lång och 
den längsta 19,75 cm. De minsta stenarna tillhöra typerna 
fig. 6, 7 och 11, under det att de största tillhöra typerna fig. 
14—16. Medellängd på stenarna är 9 till 12 cm. Stenarna av 
typ 6 ha vanligen en största bredd över flatytan av 4,8 till 
5,3 cm., då däremot de betydligt längre stenarna av typerna 
fig. 15 och 16, ha en motsvarande bredd av 4 till 4,5 cm. 

De här i fig. 1 —16x avbildade typerna äro ämnade att 
framställa den antagliga utvecklingen av eldslagningsstenarna 
från de oarbetade rullstenarna fig. 1—3 till eldslagningsstenar 
så eleganta som fig. 15 och 16. I fig. 5 ser man begyn
nande bearbetning genom en ansats till ränna. Även å rull
stenar sådana som fig. 1 kan man stundom se en dylik in
knackad ränna. Fig. 6 och 7 ha fått en mera väl avrundad 
oval form. Rännan i fig. 6 utgöres fortfarande av endast ett 
knackat bälte runt kanten. Fig. 8 och 9 representera andra 
former av dessa primitiva stenar. Fig. 10 förmedlar övergängen 
till den lilla välformade stenen i fig. 11. Här är rännan en 
bred men flat fördjupniug, som upptar hela stenens kant. 
Denna ränna har antagligen ej kunnat riktigt tillfredsställande 
kvarhålla stenen i det runt om löpande bandet, varför man nu 
börjar göra rännan smalare men djupare. I fig. 12 ser man 
början till denna anordning i det djupa hacket i stenens spets. 
Fig. 13 och 14 äro vidare utvecklingar av samma typ. Fig. 15 
har nått fram till en mycket vacker bearbetning. Egendomlig 
är urgrävningen på den ena flata ytan; man ser den dock 
stundom på stenar av denna typ. Sin kulmen i utveckling nå 
dessa stenar i fig. 16. 

1 Stenarna hava i Stat. Hist. Mus. följande inventarienummer: 1—8980, 
2—10322:10, 3—7870:139, 4—14116, 5—7872, 6—13156: 318, 7—14430: 8— 
5549:37, 9-12832:4, 10-5643, 11-2590, 12-6819:908, 13-10141, 14— 
13925:21, 15-13686:8, 16-10726:4. 
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Fig. 1. L. 12 cm. Fig. 2. L. 8,2 cm. 

Fig. 3. L. 8 cm. Fig. 4. Diam. 7,6—8,2 cm. 

Fig. 5. L. 10 cm. Fig. 6. L. 7,6 cm. 
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Fig. 7. L. 7,8 cm. Fig. 8. L. 8,2 cm. 

Fig 9. L. 7,3 cm. Fig, 10. L. 7,3 cm. 

Fig. 11. L. 6,6 cm. Fig. 12. L. 10,2 cm. 
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Att söka uppställa en kronologi för eldslagningsstenarna sy
nes på grund av det daterbara materialets knapphet vara vansk
ligt. De äro nämligen oftast funna var för sig i jorden och 
tillhöra jämförelsevis sällan slutna fynd. Med säkerhet kan 
emellertid antagas, att tidigast uppträda de obearbetade eller 
föga bearbetade rullstenarna fig. 1—3. Att dessa dock sedan 
äro i bruk jämsides med och under hela den tid man använ-

Fig. 13. L, 9,5 cm. Fig. 14. L. 11,5 cm. 

der de bättre slagna eldslagningsstenarna, skall jag senare visa. 
Detta är ju också naturligt på grund av deras lättåtkomlighet. 

De till synes äldsta slutna fynd, jag känner med dylika 
primitiva stenar, härröra från Ostpreussen1. Från Rominten, 
Kr. Goldap finnes en dylik eldslagningssten (konturtecknad i 
fig. 19) från en skelettgrav samman med bl. a. en remsölja 
av "sen laténe typ"2. Av samma primitiva form äro två eld-

1 Dessa fynd, som tillhöra museet i Königsberg, hava godhetsfullt 
meddelats mig genom brev från professor D. E. Peiser till professor O. 
Almgren. 

2 Fyndet publicerat i Sitzungsberiehte der Altertumsgesellschaft Prus-
sia, haft. 20, sid. 37, II. 
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slagningsstenar från tvänne brandgravar vid Grzbowen, Kr. 
Lözen, funna samman bl. a. med var sin "sen laténe sölja", 
den ena, (fynd 23) av järn, den andra (fynd 19) av brons1. 
Samma sammanställning som det senare fyndet har ett från 
Kruglanken, Kr. Angerburg2. I en annan brandgrav från Krug-
lanken fanns (fynd XXI) en dylik sten samman med ett frag
ment av en bronsnål med upprullat huvud3. 

Lika fig. 8 och 9 äro 
de båda eldslagningsstenar
na från Dollkeim (grav 27 c 
och 15) genom bl. a. sina , 
fibulor, daterade till 100-
talet4. 

Primitiva i sin form äro 
också stenarna i Rondsen-
fyndet5 och i fyndet från 
Penttala, Nakkila sn, Sata
kunta, Finland6. Penttala-
stenen tillhör samma typ V 
som den i fig. 2 avbildade 
småländska stenen. Rond-
sen- och Penttala-stenarna E. , . , . . . 

Fig. 15. L. 14,4 cm 

äro daterade till tiden efter 
år 100 e. Kr. Ett fynd från Hulterstad, Öland, fig. 5 och 17, 
visar sig likaledes genom den daterbara fibulan tillhöra 100-

1 Fynden komma att publiceras i haft. 23, 2 av Sitzungsberiehte der 
Altertumsgesellschaft Prussia. 

2 I not 3 a. a., sid. 406. 
3 I not 3 a. a., sid. 402. Nålen lik Sitzungsberiehte der Altertums

gesellschaft Prussia, haft. 20, sid. 41, fig. 10. 
4 Tischlcr-Kemke, Ostpreussische Altertiimer, Königsberg 1602, sid. 18 

grav 27 c (eldslagningsstenen är dock ej nämnd i fyndberättelsen) spännet 
avbildat T. I, fig. 2; sid. 17 grav 15, eldslagningsstenen betecknad: Wetz
stein, spännena avbildade T. I, fig. 1 och T. II, fig. 5. 

5 S. Anger, Das Gräberfeld zu Rondsen, Graudenz 1890, Taf. XIV, N:o 18. 

« Mannus (1913), bd V, haft. 3, sid. 285 ff. Stenen avbildad fig. 38. 

Fornvännen 1917. 13 
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talet e. Kr. Hulterstad-stenen med sin grunt inknackade ränna 
runt kanten förmedlar alltså övergången till de bättre bearbe
tade eldslagningsstenar, man finner under nästa århundrade. 
Den av Engelhardt avbildade eldslagningsstenen från Thors
bjerg1 synes passa väl i följd med Hulterstad-stenen. En ele
gantare form från 200-talet företrädes av stenen från Bjärs, 
Guldrupe sn, Gottland, avbildad i fig. 11, funnen med romer
ska silvermynt från tiden Vitellius till Commodus (den senare 
död 192 e. Kr.). Nära Bjärs-stenen i form — dock av betyd-

Fig. 17 a. 

Fig. 17 b. Hove, Viks pgd, Norge. Efter A. Lorange, Samlinger af norske Oldsager. 

ligt större dimensioner — är en sten från Störlinge, Gärdslösa 
sn, Skåne2. De samtidigt gjorda fynden visa dock, att den 
är yngre. Av typ fig. 11 äro tvänne eldslagningsstenar från 
Edestad sn, Blekinge, tillhörande 300-talet3. En väl bear
betad sten av samma typ som fig. 13 tillhör ett fynd från 
Petsarfve, Sjonhems sn, Gottland, vilket genom den samtidigt 
funna remsöljan även synes tillhöra 300-talet. Nästa steg i 
utveckling representerar den med bronsband omgivna stenen 
från Attmar, Medelpad, fig. 144. Väl bearbetad är stenen från 

1 Senderjydske Mosefund I, Thorsbjerg, Köbenhavn 1863, pl. 12, fig. 12. 
2 Historiska Museet, Lund, 13164. Funnen bl. a. med en sköldbuckla 

och ett spänne av 300-talets karaktär. 
3 Stat. Hist. Mus. 5549: 63—64. Funna samman bl. a. med en rem

sölja av 300-talstyp. 
4 Funnen samman med doppsko av brons till dryckeshorn. 
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Litslena, Uppland. Litslena-fyndet är av B. Salin daterat till 
mitten eller senare delen av 300-talet1. Av liknande typ är 
stenen från Stadeim, Vik sogn, av Schetelig daterad till samma 
tid2. Hit hör även en med järnband försedd eldslagningssten 
av samma ovala form från Hallem, Verdalen3 samt en sten 

• • • 

Fig. 18. 

från Shiönne, Nore i Norge4. Höjdpunkten av konstfärdig
het vad eldslagningsstenstillverkningen beträffar representerar 
den väl till denna tid hörande stenen från Indals sn, Medel
pad, fig. 165. 

1 Månadsbladet 1906, sid. 34 ff. Stenen avbildad därstädes fig. 23. 
2 A. a, sid. 34, stenen avbildad därstädes fig. 69. 
3 Trondhjems museums inv. 594. 
1 Kristiania museums inv. 19864—76. 

•"• G. Adlerz, Månadsbladet 1898—99, sid. 186. 
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Under 400-talet få väl eldslagningsstenarna i allmänhet 
tänkas bibehålla ungefär samma form som under föregående 
århundrade. Kragehulfyndet1 kan tjäna som exempel härå. 
En vacker oval eldslagningssten infattad i bältet ha vi be
stämt daterad tack vare ett på samma gång funnet Theodo-
rius II mynt (408—450); fyndet förskriver sig från Eveba, 
Norge'2. 

Flera norska gravfynd från denna tid innehålla eldslag
ningsstenar. Närmast lika fig. 14 till formen äro den i bältet 
infattade stenen från Hol, Inderöen3, stenarna i fynden från 

V v^ 
Fig. 19. c:a 2/s. Fig. 20. V2. 

Staveland, Holme sogn och pgd4, från Saeterba, Grytten, Roms-
dalen"', från Alne, Vike bygd, Sondhordland0 och den av Sche
telig nämnda från Eide, Gloppen pgd, Nordfjord7. Vi hava 

1 Engelhardt, Fynske Mosefund I, Kragehul, Köbenhavn 1867, pl. IV, 
fig. 11—12. 

2 Schetelig, a. a., sid. 112, fig. 256. 
3 Trondhjems museums inv. 10159, Oldtiden III, 1913, Tilvekstforteg-

nelse for Trondhjems Museum 1912, sid. 16 ff. Stenen jämte den samtidigt 
funna båtformiga bronsasken även avbildad hos Rygh, a. a., sid. 329. 

' Kristiania museums inv. 8907—15. 
5 Trondhjems museums inv. 2069 ff. Innehåller bl. a. ett spänne av 

400-tals typ. 
0 Bergens mus. inv. 4283. Jfr Aarsb. 1884. 
7 A. a., sid. 111. 
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ock från denna tid mindre väl arbetade stenar. Sålunda är 
stenen från en fornborg i Skönberga sn, Östergötland en täm
ligen klumpig rund sten, avbildad fig. 4. Den på Boberget 
i Östergötland funna stenen, avbildad fig 7, tillhör likaledes 
en mindre ädel typ. Av liknande form, ehuru med bättre 
markerad ränna runt kanten är en sten från Hjelle, F0rde sogn 
och pgd1. 

De nämnda fynden tyda ej på ett framåtskridande i till
verkningsskickligheten. Från denna tid finnes även, som nämnts, 
i norska gravar ett stort antal eldslagningsstenar av primiti
vaste typ. En sådan är den av Schetelig avbildade stenen 
från Kongshaugen i Ullensvang, Hardanger, från 400-talets 
förra hälft'2. Intressant är fyndet från Vivlemo, Konsmo sogn, 
Lister og Mandals amt med tvänne stenar3, den ena väl be
arbetad likt fig. 15 (urhålkningen på den breda ytan undan
tagen), den andra av "tidigare" typ som fig. 9. Även Nydam
fyndet ger exempel på, att olika former samtidigt förekomma4. 

Dessa primitiva stenar hålla sig dock, som jag redan på
pekat, alltjämt i bruk. Även från 500-talet finnas flera exem
pel. Närmast lik fig. 1, ehuru med märken efter slag på tre 
ytor är stenen från Tegle Time (omkr. 500)''. Synnerligen enkla 
äro stenarna från Vangens sogn, Voss, och från gravar på 
Dosen i Osfi. Rått tillslagna äro även stenarna från Myking 
sogn, Sendre Bergenshus amt7 och Skredsviks sn, Bohuslän8. 

1 Bergens museums inv. 6485. Funnen bl. a. med en sköldbuckla lik 
Schetelig, a. a. sid. 113, fig. 254. 

2 A. a. sid. 121, fig. 283. 
3 Bergens museums inv. 3353. 
1 Engelhardt, Nydam, pl. XIII, fig. 65, 68, 69. 
' Stavanger museums inv. 3856. Funnen samman bl. a. med tvänne 

spännen från c:a 500. 
' Schetelig a. a., sid. 90, fig. 231 och sid. 100, fig. 236 samt sid. 129, 

fig. 304 och 144, fig. 341. 
7 Bergens museums inv. 4846. Funnet tillsammans med spänne av 

500-talskaraktär, inv. 4704. 
H Stat. Hist. Mus. 15051. Av amanuensen Hallström daterad till 500-talet. 
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Bättre bearbetad är den kanske något äldre spetsovala stenen 
från Sandal, Aalhus sogn1 och den i fig. 20 avbildade stenen 
från Hauge i Klep, funnen samman bl. a. med ett ståtligt, för
gyllt bronsspänne med djurornament i sen stil I2. 

Av denna redogörelse för daterade fynd har framgått, att 
eldslagningsstenar av samma form uppträda under olika ske
den. En nära datering för varje typ kan sålunda icke ernås. 
Före år 200 känner jag icke någon bättre bearbetad sten. Un
der 300-talet når utvecklingen sin kulmen för att måhända se
dan efterträdas av en degeneration. Så länge intet daterbart 
fynd kan ändra siffran, synes mig eldslagningsstenarnas före
komst uppåt i tiden få begränsas till 500-talets slut3. Antag
ligen ersattes då denna eldslagningsmetod av den sedan så 
länge i bruk varande metoden med flinta och stål. Tidsrym
den för eldslagningsstenarnas användning skulle alltså omfatta 
tiden från l:a årh. e. Kr. — för Skandinavien från omkr. år 100 
— till folkvandringstidens mitt. 

Jag övergår nu till att med hänvisning till karta och tabell 
redogöra för eldslagningsstenarnas utbredning. Å kartan, pl. I, 
är varje sten inprickad, för vilken närmare fyndortsuppgift 
funnits4. Tabellen, sid. 185, angiver antalet stenar för varje 
landskap. Tabellen upptager såväl alla på kartan inprickade 
stenar som sådana, vilka härröra från landskapet utan att full-

1 Bergens Museums Aarbok, nr 13,1913, sid. 42. Det samtidigt funna 
silverspännet avbildat därstädes i fig. 27. 

2 Bergens museum inv. 4000. Spännet avbildat hos Salin, Die alt-
germanische Thierornamentik, Stockholm 1904, sid. 243, fig. 540. 

3 En eldslagningssten från Mora — i konstnären Anders Zorns samling 
— tillhör ett gravfält, vars övriga fynd härröra dels frän sen folkvandrings
tid, dels frän vikingatid. Då emellertid de närmare fyndomständigheterna 
äro okända — stenen kan exempelvis legat ensam i en grav — kan av delta 
fynd inga slutsatser dragas. 

4 För att fä kartan i större skala har icke övre Norrland medtagits. Pä 
sä sätt har emellertid nägra inprickningar bortfallit, nämligen: 2 från Jämt
land: Hammerdals sn, Ströms sn; 8 från Ångermanland: 1 sten från vardera 
av Björna, Anundsjö, Fjellsjö, Arnäs, Ramsele snar och 3 exemplar från Li
den; 2 frän Lappland: Gellivara och Tärna snar. 
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ständig fyndortsuppgift föreligger. I de fall, då tvänne siffror 
äro utsatta för samma landskap, utmärker den lägre siffran 
antalet stenar, som med visshet härröra från landskapet ifråga, 
under det den högre betecknar samma antal plus antalet av 
de stenar, som "antagligen" funnits där. 

Skåne 342 (357) Dalsland 42 
Blekinge 92 Västmanland 27 
Halland 53 (58) Uppland 93 
Småland 272 Dalarne 5 (7) 
Öland 68 Gästrikland 3 
Gottland 42 Hälsingland 25 
Bohuslän 31 Härjedalen 2 
Västergötland 130 (136) Medelpad 11 
Östergötland 165 (114) Jämtland 11 
Nerike 37 (41) Ångermanland 14 
Södermanland 29 Lappland 2 
Värmland 29 

En blick på kartan och tabellen visar, att antalet stenar 
per landskap betydligt avtar från söder till norr. Under det 
att där ensamt från Skåne upptages 342 (357) stenar, har re
dan det så mycket större Småland färre, men ändå den respek
tabla summan av 272, under det att Södermanland har endast 
29 och Uppland, vars yta väl ungefär motsvarar Skånes, 93. 
Pä hela Norrland komma ej mer än 68, därav på Hälsingland 
25 och på Jämtland 11, under det att endast 2 falla på hela 
Lappland, och inga finnas från Väster- och Norrbotten. 

Betraktar man kartan från öster till väster, så finner man, 
att de östra landskapen äro rikare på eldslagningsstenar än de 
västra. Från Gottland känner jag 42 stenar och och från det 
lilla Öland 68. Blekinge har 92 och Småland 272, därav ett 
stort antal tillhörande Kalmar län. (Av 41 småländska eld
slagningsstenar, vilka på grund av bristande fyndortsuppgifter 
ej kunnat inflikas på kartan, uppgivas 21 vara från Kalmar 
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län). Skånes västkust har visserligen ett stort antal stenar, 
men Halland har endast 53 (58) och Bohuslän 31. Gå vi 
längre norrut så finna vi, att på Uppland uppförts 93 men på 
Värmland blott 29. I Gästrikland, Hälsingland och Medel
pad hava vi sammanlagt 39. Från Dalarna däremot finnes en
dast uppgift på 5 (7) stenar1 — 2 av dessa äro från Folkärna 
sn och 1 från Grytnäs, vilka socknar ju äro belägna ned i 
hörnet vid östligaste gränsen mot Västmanland — 1 är från 
Vika sn vid sjön Runn och 1 från Mora. Från Härjedalen 
har jag ej uppgift på mer än 2 stenar, visserligen från väst
ligaste delen av landskapet, men då dessas fyndställen äro be
lägna så långt i norr som Tännäs2 och Funäsdalens socknar, 
är det en betydande sträcka av västra Sverige — från Finne-
skoga i Värmland till Tännäs i Härjedalen — från vilken vi 
veterligen ej äga nägra eldslagningsstenar. Jämtland är, som 
man kunnat vänta, jämförelsevis rikt i förhållande till de övriga 
västliga landskapen, härifrån finnas 11 fynd. 

Att vi från nordligaste Sverige ej hava många fynd att 
anteckna förvånar ju ej. Det är snarare anmärkningsvärt, att 
vi från en så nordlig ort som Gellivara känna 1 exemplar3. 
Från Finland har man likväl även ett fynd från lika nordlig 
trakt, nämligen den av Hackman på 67 breddgraden inprickade 
eldslagningsstenen4. Och från Norge äro de kända ända upp 
till de sydliga distrikten av Tromse amt: Trondenes och Bjarkö. 
Den andra lappska stenen är av amanuensen Hallström hem
förd från Tärna sn5. 

Allt som allt uppgår summan av av mig kända eldslag-

1 I Nordiska Museet finnes dessutom en sten, som uppgives vara fun
nen i Dalarna eller Västmanland. 

2 Meddelad av amanuensen G. Hallström. 

3 Tillhör Kalmar museum, inv. nr 326. 
4 Atlas över Finland, utg. av Sällskapet för Finlands Geografi, Häl

singfors 1911, karta 50. 
r' Stat. Hist. Mus. inv. 13906. 
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ningsstenar från hela Sverige i juni 1917 till 1,648; (häri äro 
inberäknade alla å tabellen uppförda stenar, 6 stenar från 
Öland eller Småland, 18 från Kalmar län eller Skåne, 14 från 
norra Småland eller södra Östergötland, 1 från Skåne eller 
Blekinge, 1 från Västmanland eller Dalarna samt 103, för vilka 
saknas varje fyndortsuppgift1. 

Det torde vara av intresse att efter denna utredning om 
de inhemska stenarna i någon mån sysselsätta sig med ana
loga förhållanden utanför Sveriges gränser. I Norge finnes ju 
ett betydligt rikligare daterat material än i Sverige, antalet lösa 
fynd går däremot ej upp mot det svenska. En flyktig sam
manräkning i maj 1917 av stenarna i Kristiania, Bergen, Sta
vanger och Trondhjem'2 gav mig en summa av 307. Härtill 
kommer i Tromsa 15 exemplar och lika många i svenska mu
seer3. Eldslagningsstenar av en typ, som dock närmast över
ensstämmer med våra enklaste oarbetade eller föga bearbetade 
exemplar, finna vi än längre väster ut. Från England äro de 

1 Materialet av eldslagningsstenar tillhörande Statens Historiska Museum 
och Nordiska museet i Stockholm, Museet för nordiska fornsaker i Uppsala 
samt Kulturhistoriska museet i Gävle har välvilligt ställts till mitt förfo
gande och av mig själv genomgåtts. Med stort tillmötesgående hava för
teckningar på förefintliga eldslagningsstenar lämnats mig frän provinsmuseer 
och privatsamlingar. Till föreståndare och tjänstemän vid dessa museer samt 
till alla som pä ett eller annat sätt lämnat mig meddelanden, får jag här
med framföra min tacksamhet. Upplysningar äro inhämtade från alla i För
teckning över Svenska museer 1915 upptagna samlingar jämte museet i 
Gävle, Mörsils fornstuga, Nordmarksstugan i Töcksfors, Jönköpings och Vis
by läroverks samlingar, Trelleborgs samskolas samling samt följande privat
samlingar: häradshövding Ehnbom, Halmstad, rektor Welin, Herrljunga, kyrko
herde Ewald, ö . Kamp, konstnären A. Zorn, Mora. 

2 För det stora tillmötesgående varmed dessa museers fynd gjorts mig 
tillgängliga och upplysningar lämnats mig, ber jag i detta sammanhang fä 
framföra min tacksamhet, likaledes har jag direktör O. Nicolaissen att tacka 
för välvilliga upplysningar frän museet i Tromse. 

3 De flesta av de senare tillhöra Nordiska museet. 
Hackman, Die ältere Eisenzeit in Finnland, Helsingfors 1905, sid. 

245, not 2 angiver för Norge något över 300 exemplar. 
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ej kända, men däremot från såväl Skottland som Irland1. Dan
mark har ju ensamt från de stora mossfynden 134 exemplar 
och "de ere desuden fremdragne i stort Antal . . . men stedse 
uden Förbindelse med andre Oldsager"2. 

Vad Tyskland beträffar så omnämner Splieth i sitt ovan 
citerade arbete dylika eldslagningsstenar från Schleswig-Hol
stein, och enligt uppgift 1913 från Kieler-museet skulle där 
finnas minst 60 st. Schumann upptager 4 st. från Pommern3. 
Lissauer meddelar ett fynd från Westpreussen4; vidare har man 
därifrån eldslagningsstenar i Rondsen-fyndet samt några exem
plar tillhörande museet i Danzig5. Från Ostpreussen har jag 
redan omnämnt ett antal stenar", Zofia Szembekowna avbildar 
en sådan från Posen7, varjämte Hackman omnämner tvänne 
från Sachsen8. I södra Tyskland synas eldslagningsstenar från 
järnåldern så gott som saknas. Ifrån Mähren mellan Olmutz 
och Brunn har dock ett dylikt fynd gjorts9. Av Östersjöpro-

1 Muller, Ordning af Danmarks Oldsager, II, sid. 96, pl. XXIX, fig. 458. 
Hackman, Eisenzeit, sid. 247, fig. 168. Se vidare: Catalogue of the Natio
nal Museum of Antiquities of Scotland. Edinburgh 1892, sid. 236, 240, samt 
Evans, The Stone implements of Great Britain, London 1897, sid. 270—71. 

2 Muller, a. a., sid. 51. Mossfynden, se Engelhardt, Thorsbjerg, sid. 
51, pl. 12, fig. 12; Nydam sid. 32; pl. XIII, fig. 65, 68, 69; Kragehul sid. 8, 
pl. IV, fig. 11, 12; Vimose sid. 24; pl. 15, fig. 2. 

3 Baltische Studien nr 46, Stettin 1896, sid. 177. 
4 "Ein Geräth aus Quarz zum Fcuerschlagen", Die Prähistorischen 

Denkmäler der Provinz Westpreussen, Leipzig 1887, sid. 153; fyndort Kl. 
Blumenau, Kr. Fischhausen. Möjligen äro de sid. 152 från Ladekopp och 
sid. 157 frän Liebenau omtalade "Schleifsteine" liktydiga med våra eldslag
ningsstenar. 

• Hackman påpekar även exemplar frän Culm i Museum fiir Völker-
kunde in Berlin {Eisenzeit. sid. 246 not 2). 

6 Till dessa kunna läggas 2 stenar frän Kirpehnen och 1 frän Pajki, alla 
av primitiv form. Eldslagningsstenar omtalar även E. Hollack, Erläuter-
ungen zur vorgeschichtlichen Ubersichtskarte von Ostpreussen, Ologau-
Berlin 1908, sid. LVIII. 

7 Szembekowna, Sprawozdanie Z Poszumkiwana Archeologieznych, 
Poznan 1905. 

8 Hackman, Eisenzeit, sid. 247, not 2 frän föregående sida. 
9 Sarauw, a. a., sid. 217. 
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vinserna synes Kurland komma främst i fråga om antalet eld
slagningsstenar. Ett 90-tal exemplar äro mig därifrån bekanta 
dels genom Rigakatalogen1 dels genom dr T. J. Arnes tillmö
tesgående meddelanden från museet i Mitau. Från Livland 
kännes ett fåtal stenar; Rigakatalogen upptager därifrån 15, 
från Estland ingen. Ingermanlands förhistoria är enligt Hack
man föga utforskad, från Kosemkina-halvön känner han dock 
1 eldslagningssten2 I Finland finnas däremot förhållandevis 
många eldslagningsstenar. Hackman anför över 260 exemplar 
och antalet är i rask tillväxt9. Från egentliga Ryssland har 
dr Arne meddelat 1 exemplar, tillhörande museet i Novgorod, 
samt några få exemplar från museet i Pskow från trakten mel
lan Pskow och Novgorod. I det inre Ryssland och i Syd
ryssland har enligt dr Arne intet enda exemplar anträffats4. 
Detta är av allra största intresse att få fastslaget. Då eldslag
ningsstenar uppträda talrikt i de stora danska mossfynden, låge 
det nämligen nära till hands att fråga sig, om ej bruket av 
dessa stenar skulle kunna ha uppstått hos goterna i Sydryss
land och kommit till norden med den nordvästliga kulturström, 
som hitförde fibulan med omslagen fot och den äldsta run
skriften. Frånvaron av eldslagningsstenar i Sydryssland ute
sluter emellertid denna möjlighet. De äldsta daterbara fyn
den äro ävenledes något äldre än ifrågavarande kulturström. 
Det är alltså hos de vid Balticum boende germanerna man 
har att söka uppkomsten av dessa eldslagningsstenar. 

1 Katalog der Austtellung zum X archäologischen Kongress in Riga 
1896. Antalet är emellertid här, liksom i en del andra fyndberättelser, svårt 
att fastslå, då med "Schleifstein" stundom menas "eldslagningssten" stun
dom "slipsten". Såvida ej avbildning utvisar annat, har jag därför endast 
upptagit "weberschifförmige Schleifsteine". 

2 Kaukomieli IV, Helsingfors 1910. Exemplaret tillhör Soikkelis sam
ling i Helsingfors. 

3 Mannus. band V, haft. 3 1913, sid. 289. 
4 Den östligaste kända eldslagningsstenen är enligt Hackman, Eisen

zeit, sid. 246, not 1 den av B. Salin meddelade stenen frän Bilarsk i Kasan. 

•' Hackman, Eisenzeit. sid. 250. 
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Att döma av de här sammanställda uppgifterna från olika 
länder skulle Sverige äga det ojämförligt största antalet eld
slagningsstenar av länderna kring Östersjön. Siffrorna äro vis
serligen i många fall icke exakta, man synes dock med skäl 
kunna påstå, att största antalet faller på Sverige. Att härav 
draga någon slutsats om varest bruket av dessa stenar ur
sprungligen uppstått, vore emellertid förhastat. Hackman an
ser, att Finland lärt känna eldslagningsstenarna från Sverige, 
som i sin tur skulle blivit bekant med dem från Nordtysk
land1. Det är ju sannolikt, att så är förhållandet, då de tyska 
stenarna i allmänhet tillhöra de föga bearbetade typerna, un
der det att de yngre elegantare stenarna där äro rätt fåta
ligt representerade. I Sverige är förhållandet omvänt; vi äga 
ett betydligt övervägande antal av de yngre typerna (fig. 12— 
14 äro här de vanligast förekommande). Att alla eldslagnings
stenar även av primitiv form i norska slutna fynd äro unga i 
förhållande till dylika daterbara stenar från annat håll synes 
tyda på att eldslagningsstenarna ha kommit jämförelsevis sent 
i bruk i Norge. Det förhållandevis ringa antalet daterbara 
fynd av eldslagningsstenar gör det emellertid mycket svårt att 
bestämt fastslå, var de först hava uppträtt. 

1 Hackman, Eisenzeit, sid. 250. 


