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Om skifferspetsarna i svensk stenålder. 

Av 

AXEL BAGGE. 

?n första, som fäste uppmärksamheten på skiffer
spetsarna såsom bildande en egen grupp inom det 
svenska stenåldersmaterialet, var Sven Nilsson i ar
betet Skandinaviska Nordens Ur-invånare omkr. 

1840 (2 uppl., Sthlm 1866, s. 40). År 1866 framkastade Hans 
Olof Hildebrand den förmodan, att Norrlands stenålder icke 
var en fortsättning av södra Sveriges utan snarare samman
hängde med Finlands och de östra ländernas (Svenska folket 
under hednatiden, Sthlm 1866, s. 43—44). Vid ungefär samma 
tid uttalade Oluf Rygh som sin åsikt, att de i Norge ganska 
talrika föremålen av skiffer med skäl torde kunna tillskrivas lap
parnes stenålder. (Aarsberetning 1866, s. 100). Denna åsikt ut
vecklade han närmare några år därefter — 1871 — med anledning 
av en detta är företagen utgrävning av en "avfaldsdynge" vid 
Stenkjaer vid innersta ändan av Trondhjemsfjorden. Fyndma
terialet från denna boplats visade en från det sydnorska sten
åldersmaterialet avvikande prägel, och Rygh fixerade nu sin 
förut uttalade åsikt så, att man måste antaga två stenålders-
kulturer och två stenäldersfolk i Norden, den "arktiska sten
åldern", som uppburits av lapparne, och den "sydskandina
viska" (Aarsber. 1871, s. 113). Vid Sthlms-kongressen 1874 
framhöll Rygh ånyo denna delning av Nordens stenålder, och 
vid samma tillfälle uppställde O. Montelius för Sverige samma 
schema (Compte rendu etc, Sthlm 1874, I, s. 177 ff.). 



10 Axet Bagge. 

Montelius såväl som Rygh framhöllo, att skifferredskapen 
förekomma nästan uteslutande i de nordliga delarna av skan
dinaviska halvön, varest å andra sidan flintföremålen av syd
skandinaviska former äro mycket sällsynta, och att exemplar 
av de bägge grupperna dittills aldrig blivit funna tillsammans. 

Allt efter som materialet växte, framkommo emellertid en 
hel del fynd av "arktiska" skifferredskap även från sydligare 
delar av såväl Sverige som Norge. Därtill fick man också se 
flinta och skiffer blandade i flera boplatsfynd. På Gotland an
träffades i en tydlig enmansgrav flera pilspetsar av skiffer och 
ben jämte bl. a. 2 tjocknackiga flintyxor (Mbl. 1887, s. 110). 

Dessutom visade Yngvar Nielsen, att lapparna under de 
senaste århundradena långt ifrån att ha varit tillbakaträngda 
tvärtom hade utbrett sig åt söder (Det norske geogr. Selskabs 
Aarb. 1889—90) och alltså tidigare icke torde ha behärskat 
det stora område, som skifferfynden tillhöra. 

Slutligen framlade S. Muller (Aarb. 1896, s. 313) 2 typiska 
skifferspetsar från en bornholmsk gånggrift och platsen för en 
kjökkenmödding på Falster. Fyndförhållandena medgåvo väl, 
men anledning förelåg ej till tvivel om sistnämnda styckes da
tering till äldre stenåldern. 

Oluf Rygh ändrade nu (1895) sin åsikt därhän, att de "ark
tiska" formerna från början varit skandinaviska, men att de 
sedan upptagits av lapparna och hos dem blivit de enda sten
åldersredskapen (Shetelig i Bergens Mus. Aarb. 1901). Detta 
var ju dock, ehuru en ganska stor avvikelse från den tidigare 
åsikten, en halvmesyr, vars svagheter påpekades av Karl Rygh 
i Trondhjems Videnskabs-Selskabs Skrifter 1902. 

Ett par år senare framställdes av A. M. Hansen den hy
potesen, att den s. k. arktiska kulturen var en fortsättning av 
den på gränsen mellan äldre och yngre nordisk stenålder stå
ende Nöstvetkulturen. Såsom bärare av denna arktiska kultur 
antogs en "anarisk" kortskallig befolkning (Landnåm i Norge, 
Kria 1904). 

A. W. Br0gger ansåg sig år 1906 (Studier över Norges 
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stenålder) kunna visa den "arktiska" skifferkulturens avhängig-
het av den paleolitiska Madeleinekulturen, närmast genom att 
jämföra de bägge gruppernas ornamentik. Denna hypotes tog 
han emellertid själv tillbaka i sitt stora arbete Den arktiske 
stenålder i Norge är 1909. Där låter han också åsikten om 
lapparna som bärare av skifferkulturen falla, men upprätthåller 
ännu antagandet, att den arktiska och den sydskandinaviska 
stenåldern representera två olika folk samt att den förra kul
turformen kommit med det främmande folket från öster, från 
Finland och Ryssland. 

I sin avhandling Nägra svensk-finska stenåldersproblem 
(ATS 20:1 , 1914) uttalade emellertid Oscar Almgren som sin 
åsikt, att den finska boplatskeramiken hade ett avgjort yngre 
tycke än den östsvenska. Vidare påpekade han det anmärk
ningsvärda faktum, som framgick av Julius Ailios stora arbete 
om Finlands stenåldersboplatser (Die steinzeitlichen Wohn-
platzfunde in Finnland, Hälsingfors 1909), att de i Sverige 
vanligaste skifferspetstyperna i Finland voro ytterst sällsynta, 
samt att i de ryska guvernementen Olonetz och Arkangelsk 
ävensom i trakterna söder om Finska viken skifferspelsfynd 
över huvud taget nästan voro helt okända; ett sakförhållande, 
som ju vittnar högst ofördelaktigt mot Braggers hypotes, att 
skifferindustrin skulle ha uppstått just i dessa trakter och spritt 
sig därifrån. 

Almgren uppställde i motsats härtill det antagandet, alt 
skifferspetstillverkningen är av nordskandinaviskt ursprung. 

Den skulle tillhöra ett från Sydskandinaviens samtida in
byggare kulturellt skarpt skilt folk, boplatsbefolkningen, som, 
när den hunnit upp till Norrland, i därvarande rika skiffer
förekomster upptäckt ett material, som förträffligt ägnade sig 
för de redskap, vilka man tidigare plägat göra av ben. En in
tensiv skifferindustri uppblomstrade, och dess alster exportera
des söderut till de närbesläktade stammarna i mellersta Sverige 
och södra Sverige. Liknande förhållanden ägde rum i Norge. 
Men på en viss punkt i den nordskandinaviska skifferindu-
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striens utveckling avbröts exporten söderut totalt och detta 
avbrott sammanföll med själva boplalskullurens försvinnande 
från Södra Skandinavien. Sistnämnda områdes skifferspelsar 
skulle tillhöra den äldre gånggriftstidens boplalskullur, men 
försvinna i och med att båtyxkulturen vann insteg, vilket mar
kerade den yngre gånggriftstidens inträde. 

Sune Lindqvist framhöll 1912 (Nerikes sten- och brons
ålder. Meddelanden från Örebro läns museum. V, s. 70), att 
många av de mellansvenska skifferspetsarna ha den karaktä
ristiska form1 och materialstruktur, som härvarande fig. 5 d 
visar. Lindqvist ansåg det sannolikt, att denna skiffer är häm
tad från ett område vid Grythyttan i nordvästra Västmanland. 
I varje fall ansåg han uppenbart, alt de flesta mellansvenska 
spetsarna äro av där inhemskt ursprung och ej, som förut all
mänt antagits, importerade från Norrland. 

Då vidare flertalet av Nerikes skifferspetsar anträffats vid 
30-m:snivån, angav han dem som samlida med den yngre gång
griftstidens vid samma nivå särskilt vanliga båtyxor. Han för
nekade vidare att skiffersakerna äro typiska för boplatserna 
(boplatskulturen). I flera fall ha de sannolikt nedlagts i en
mansgravar precis som båtyxorna. Spånpilar av flinta och små 
skifferpilar sammanställas utan vidare. "Skifferföremålen från 
Nerike och övriga delar av mellersta Sverige torde sålunda 
kunna fullständigt inordnas som en del av det stora redskaps
förrådet av sten och flinta. Det är med andra ord i ful
laste överensstämmelse med en enkel ekonomisk lag, som vi 
finna, att inom Sverige lerskifferspetsarna bli sällsyntare, ju 
närmare vi komma området för flintans naturliga uppträdande, 
samt att, ju längre vi avlägsna oss därifrån, dess talrikare bli 
redskapen av dess surrogat, skiffer." (a. a. s. 98.) 

På samma gång skiffersakerna sålunda frånkännas egen
skapen av rasmärke, lämnar dock Lindqvist här frågan olöst, 
huruvida trindyxornas brukare i Nerike och Körartorpsboplat-

1 Jfr Bregger, Den arkt. sta., s. 54. 
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sernas bebyggare tillhört samma folk, som senare varit bofast 
i landskapet, vilken fråga är beroende av andra förhållanden. 

Gunnar Ekholm ansluter sig till uppfattningen om skiffern 
som surrogat för flinta och om skifferredskapens osjälvslän-
dighet i förhållande till de sydskandinaviska flintformerna (Ymer 
1913, s. 141 ff.; Studier i Upplands bebyggelsehistoria, 1915, 
s. 96 ff.). Förnekande, att något rasproblem föreligger, låter 
han "boplatskultur" och "åkerbrukskultur" beteckna "två olika 
utvecklingsskeden i en och samma bebyggelserörelse", och 
betraktar (Studier 1915, s. 33) skifferredskapen såsom särskilt 
karaktäristiska för "boplatstidens" sista del, "Åloppeskedet", 
som tillhör en tidig del av gånggrifttiden. 

De primitivaste skifferpilspetsarna äro efterbildningar av 
flintspånpilen och "ur denna enkla typ med trekantig genom
skärning ha . . . jämförelsevis hastigt utvecklat sig de långa, 
slanka skifferharpuner, vi känna från de uppländska boplat
serna." ty mer 1913, s. 146; Studier 1915, s. 96—97). 

Flera norska forskare ha, med speciell tillämpning på sitt 
lands förhållanden, uttalat sig i större överensstämmelse med 
de av Lindqvist och Ekholm intagna ståndpunkterna.1 I fråga 
om dateringen överensstämma de närmast med Ekholm. 

I en handskriven festskrift tillägnad prof. Almgren 1917 ut
vecklar Lindqvist ytterligare sin 1912 uttalade åsikt genom att 
parallellisera de större skifferspetsarnas utveckling med flintdol-
karnas under betonande av den förras avhängighet av den senare. 

Han utgår från, att den av Sophus Muller i Nordiske For
tidsminder I framlagda flintdolksserien behöver kompletteras 
dels genom tillfogandet av ett yngre, med bronsdolkarna sam
tidigt led, dels ock genom insättandet av en eller ett par for
mer framför där angivna begynnelsetyp, den lancettformiga, 

1 Th. Petersen i Aarbeger 1920, s. 18 ff., särskilt s. 23, 25, 28. Ana-
thon Bjern i Bergens Museums Aarbok 1919—20, Hist.-ant. R„ nr 4 (Trak 
af Sendmors stenålder), s. 43. Helge Gjessing, Rogalands stenålder (Sta
vanger 1920), s. 57. — Under tryckningen tillkom: H. Shetelig, Primitive 
Tider i Norge (Bergen 1922). 
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tunna klingan utan särskilt utmärkt skaftdel. Muller själv har 
påvisat denna äldre typ, som han kallar "madkniv" (Aarb. 1896, 
s. 358 f.), men har hänfört densamma till ett så tidigt stadium 
som tiden före dösarna (Aarb. 1913, s. 257), sålunda lämnande 
mellan deras och de vanliga dolkarnas tid ett stort tidsrum, 
då inga liknande flintarbeten skulle ha funnits. Denna date
ring av "matknivarna" tillbakavisas emellertid i Finsk Museum 
1915 (Ett dateringsförsök) av C. A. Nordman, vilken synes 
kunna nöjaktigt fastslå, att de i stället tillhöra sen gånggrift-
tid eller rent av övergången mellan denna period och hällkist
tiden — den egentliga dolktiden. 

Den egentliga flintdolkens begynnelseform (med bortse
ende från de ännu äldre flintbladen Mullers Ordning 149— 
150, vilkas tjocklek och form i övrigt gör det svårt att avgöra, 
om de äro dolkar eller yxor) är då den s. k. matkniven med 
raka, parallellt eller mot udden svagt konvergerande egglinjer, 
vilka tvärt böja in vid spetsen, som sålunda i de flesta fall 
blir ganska trubbig. Denna form övergår sedan genom en rad 
mellanformer till den rent lancettformiga typen och genom
löper härefter Mullers hela serie tills den utmynnar i den be
gynnande bronsålderns dolk med rent triangulärt blad, som 
enligt Montelius tydligen är en efterbildning av de första me-
talldolkarnas, fig. 3. 

Samma utvecklingsgång, som flintdolkarna visa, ansåg sig 
nu Lindqvist kunna följa inom det svenska skiffermaterialet. 
Han påpekar den slående likheten mellan den företrädesvis 
mellansvenska skifferformen med raka eggar och trubbig udd 
och de Miillerska "matknivarna". Nu finns i Sverige några få 
exemplar av en skifferdolktyp, som har blad och skaft i ett, 
fig. 5 a—c, och vilkas blad hava precis samma karaktär som 
de nämnda mellansvenska bladens med trubbig udd och raka 
eggar, om man bortser från bladets avslutning, och vilkas skaft 
dessutom avslutas med tvenne ändknoppar. Denna senare de
talj återfinner man nu på en av Muller i Aarb. 1896, s. 356, 
avbildad bendolk, som i sin tur står i tydligt formellt sam-
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band med den bredvid avbildade flintdolk, vars skaftända skyd
das av en benhylsa med två hörnutsprång. 

Vidare påpekar Lindqvist, att flertalet av de norrländska 
skifferspetsarna uppvisa mera jämt böjda egglinjer, som löpa 
ut i en spetsig udd. Dessa motsvara då i stort sett ett senare 
utvecklingsstadium inom flintdolksserien, nämligen de lancett-
formiga och ännu yngre dolkarnas. 

Hittills har man i allmänhet, när fråga varit om skiffer
spetsarna, indelat dem i trenne stora grupper: pilspetsar, spjut
spetsar och knivar, en- eller tvåeggade. Lindqvist utbyter nu 
termen spjutspetsar mot dolkblad. Några direkta, säkra belägg 
för att de företrädesvis använts som sådana, har man icke, då 
ännu intet sådant större skifferblad anträffats med bevarad 
skattning. Men när skifferbladen följa flintdolkarnas utveckling, 
ligger det ju mycket nära till hands att tänka sig att de varit 
använda på samma sätt som förebilderna och att benämna de 
förra på samma sätt som de senare (vilka ju också de tidigare 
benämnts spjutspetsar). Vidare har Lindqvist munlligen hän
visat på en del väst-eskimåiska "harpuner" eller fiskspjut i Kö
penhamns Nationalmuseum (fig. 1 a—e), som visa, att hans 
tankegång icke ligger utom rimlighetens gränser. Några av 
dessa eskimåspjut ha till udd ett med små hullingar försett blad 
av skiffer, som, ehuru smidigare, erinrar om våra. Detta blad 
är försett med ett träskaft, som surras fast medelst bast och 
snören. Denna surrning sitter omedelbart under hullingarna, 
som tydligen endast ha till ändamål att hindra skifferbladets 
förskjutande in i surrningen. De kunna ej gärna ha tjänstgjort 
som hullingar på en harpun, om vi därmed förstå ett sådant 
fångstredskap, vars udd, sedan den träffat, lossnar från skaftet, 
men kvarhålles vid detsamma av en lina. Man använder även 
spetsar, som äro precis lika utom såtillvida, att de ha en lång 
tånge av skiffer i ett stycke med bladet. Denna skillnad i 
skaftdelens utseende beror tydligen endast på materialtillgång. 
D. v. s. hade man som råmaterial ett tillräckligt långt skiffer
stycke, kunde man tillåta sig den lyxen att göra skattningen 
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Fig. 1. a—e: väst-eskimåers fiskspjutspetsar av skiffer, a—c med kort tänge, 
fastsurrade vid ej kluvna träskaft (skaftets ända ses ovan lindningcn å a och 
b, bladets under lindningen ä c), d och e med läng tänge. f: skifferdolk, Öland. 

(Kalm. M) g: skifferdolkblad, Nerike (St. H. M.). 

extra stadig genom en lång långe. I annat fall kunde man reda 
sig med en mycket kort tånge. 

Med hänsyn till det stora tidsavståndet kunna dessa eski
måarbeten väl ej användas som bevis för, att även de nordiska 
skifferspetsarna varit fiskspjut. Men kännedomen om de förra 
stödjer rimligheten av, att de senare sammanställas med de i 
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samma område förekommande skifferbladen av identisk form, 
ehuru med lång skaftdel: fig. 1, f. Med hänsyn till skaftets grov
lek och form kan det ej ifrågasättas, att de senare i regel varit 
fiskspjut. Detsamma borde då även gälla bladen med kort tånge. 
fig. 1, g. Den gjorda jämförelsen med flintdolkarna kan avgöra 
frågan. 

Det var närmast för att pröva ovannämnda hypotes, som 
förf. till denna uppsats företog sig att underkasta hela det till
gängliga svenska skifferspetsmaterialet en utförligare lypologisk 
och fyndstatistisk granskning. Materialet omfattar skifferspetsar 
från landets alla museer t. o. m. år 1919 jämte det mesta, som 
inkommit till Statens Hist. Museum under 1920. Fynden från 
Stockholms, Uppsala och Örebro museer känner förf. genom 
självsyn, det övriga genom avbildningar. Amanuensen Gustaf 
Hallström har godhetsfullt ställt teckningar från flera norr
ländska museer till förfogande. Likaså doc. Lindqvist dylika 
från Hernösands museum. 

Flintdolkseriens begynnelseform, den s. k. matkniven, före
kommer endast i ett mindre antal exemplar i Sverige. Statens 
Hist. Museum har från Skåne 25—30 ex., därav 5 av en va
riant med bladet bredare mot spetsen än vid basen, alltså lik 
fig. 35, s. 358, i Aarb. 1896 eller Nordmans fig. 1 i Finskt Mus. 
1915. Denna variant torde väl närmast vara att betrakta som 
en specialiserad särform av den jämnbreda formen Mullers 
Ordning 153. Av denna senare form har Statens Hist. Mus. 
från Skåne 7 exemplar, fig. 3 a, samt dessutom omkr. 15 av 
en form närmast lik Mullers Ordn. 152 eller Nordmans fig. 2, 
d. v. s. med spetsigare udd, fig. 3, c—d. Norr om Skåne äro 
exemplaren lätt räknade; Statens Hist. Mus. har från Halland 
ett gott exemplar av formen Muller 153, fig. 3 b, samt ett re
presenterande en mellanform mellan denna och den lancett-
2 —Fornvännen 1923 . 
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formiga typen och funnet "i stenkista med skelett" tillsam
mans med en hjärtformig pilspets med urnupen bas (Blixtorp, 
Hunnestads sn); från Västergötland (Skaraborgs län) 2, som 
äro en mellanform mellan "matkniv" och lancettlik lyp; från 
Bohuslän 2, av vilka den ena är mera triangulär; från Ble
kinge ett typiskt exemplar av varianten med bredare udd än 

fl-

k I 

o 

C/i -K) 

Fig. 2. Pilspetsar och ett dolkblad (j); a av flinta, övriga av skiffer; a—n frän 
Körartorpet, Nerike, o (ängermanländsk variant), funnen i Uppland; (c St. H. M. 

o. Upps. M., övriga Örebro L. M.). 
Pilspetsarnas grupp A: b—d, B: e—f, k—n, o, C: g, D: h—i. 

Dolkbladens grupp A: j . 

bas; från Småland (Kronobergs län) ett exemplar närmast mot
svarande Mullers 153. dock med mot basen mera avsmalnande 
skaftdel. 

Dessutom känner jag från Örebro museum en typisk "mat
kniv", lik Mullers 153, samt ett par exemplaraven form när
mast lik Mullers 152, alla funna i Nerike, och från Fornhem-
met i Sundsvall ett blad av ganska lypisk matknivsform, dock 
med lindrigt böjda egglinjer, av fläckig, grå flinta. Det är fun
net i Ljustorps socken, Medelpad. 
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Ehuru skäligen fä, visa dock dessa fynd, att den tidigaste 
formen av de egentliga flintdolkarnas långa serie funnit vägen 
till flera av de norr om Skåne belägna sydvästsvenska land
skapen, ja, t. o. m. till det avlägsna Medelpad. 

Jag övergår så till skifferbladen, men behandlar här endast 
vad som innefattas under benämningarna: pilspetsar, (spjut-
eller) dolkblad och dolkar; däremot icke andra föremål av skif
fer, som räknats till den "arktiska" gruppen, såsom krumknivar 
av skilda former, yxor, T-formiga redskap etc. 

Pilspetsarna indelar jag i fyra grupper: A, B, C, D. 
A-gruppens pilspetsar utmärkas av triangulärt tvärsnitt och 

obetydliga hullingar, om sådana överhuvud förekomma, fig. 2 b, 
c, d. De representera det i stort sett primitivaste stadiet, den 
rena översättningen i skiffer av spånpilen av flinta. En del 
äga på den icke ryggade sidan märken, som visa, att pilämnet 
slagits trän ett större stycke alldeles som flintspånpilarna. Jag 
känner i allt 40 exemplar, varav 37 (se den fyndstalisliska ta
bellen) komma på Mellansverige (d. v. s. Svealandskapen utom 
Dalarne, vilket jag räknar till Norra Sverige), och resterande 
3 på Sydsverige (= Götaland). Det är betecknande, alt av denna 
tidiga form ingenting finns från det skifferrika Nordsverige. 
Allesammans utom möjligen 2, om vilka jag saknar uppgift 
om färg, äro gjorda av mörkare eller ljusare grå-grön skiffer, 
som ej behöver vara importerad från Norrland utan lika väl 
kan härröra från mellansvensk skifferförekomst. Trettio äro funna 
vid den viktiga boplatsen Körartorpet i Nerike, och dessa åt
minstone torde med ganska stor säkerhet vara gjorda på plat
sen och av inhemskt material (t. ex. från Grythyttefältet i nord
västra Västmanland). 

B-gruppens pilspetsar äro sådana, som stå på ett övergängs-
stadium mellan A-gruppens primitiva och C-gruppens fullt ut
vecklade pilar. Gruppen omfattar flera varieleter: med spets
ovalt eller rombiskt tvärsnitt och obetydliga hullingar, fig. 2 
e—f; med spetsovalt eller rombiskt tvärsnitt och tväthak fig. 2 
k—n; och med utplattat tvärsnitt, små tvärhak (eller obetyd-
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Småland 

Blekinge 

Öland 

Gotland 

Summa 

/o 

Summa 

/o 

Bohuslän 

Västergötland .. 

Halland 
Skåne 

Summa 
0/ 

m 
Totalsumma 

P 

A 

— 

— 

— 

— 

3 

— 

3380 

1 

37 

93 

— 

1 

— 

2 

T 

3 

12 

40 

i 1 s 

B 

1 

5 

17* 
1 

2 

1 

27 

27 

63 

1 

535 1 

3 

2 

65 

64 

— 

I 

1 

1 

5< 

1 

9 

9 

101 

P e 

C 

1 

1 

1 

3 

33 

1 

— 

4* 

— 

— 

5 

56 

1 

: 

— 

— 

— 

i 

ii 

9 

t s a 

D 

2 

3 

2 

16 
1 

62 

•1 

34 

52 

1 

— 

12" 

1 

3 

17 

26 

1 

1 

9» 

1 

1 

1 

14 

22 

65 

r 

Summa 

3 

9 

2 

— 

34 

3 

8 

5 

64 

30 

11 

1 

102 

5 

5 

124 

58 

2 

1 

2 

2 

9 

8 

2 

1 

27 

7 

215 

D o 1 k -

A 

4 

1* 

3 

1 

5 

3* 

17 

29 

8 

6 (2*) 

11-' (1*) 

3 

5 

33 

56 

2 

5 

— 

2 

— 

9 

15 

59 

« 

\ 
1 

11 

1 

16 

5 

4 

1 

39 

50 

8 

5 
82(t**) 

7 

4 

32 

41 

2(1**) 

J ** 

1 

2 

J** 

_ 

7 

9 

78 

• Med tvärhak i stället för hullingar. 
** Med urskärningar i bladet för fastbindning. 
*** Triangulärt blad. 
Indexsiffrorna ange antalet exemplar funna tillsammans. T. ex. Nerike, pilspetsar 
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b l a d 

C 

2(1***) 

3 

1 
4*** 

5(3***) 

132(10***) 

5 (2***) 

1 
— 

34+1 

92 

— 
1 

1 

— 

i 

• 2 

i 5 
— 

— 

j 

I 1 
1 

1 
I 

3 

38 

D 

2 

2 

— 

1 

1 

— 

— 
— 

6 

100 

• — 

— 
— 
— 

_ 

— 
— 
— 

— 

— 

-
— 

6 

Summa 

5 
20 

1 

4 

8 

33 

6 

14 

2 

3 

96+1 
54 

16 

12 

20 

10 
9 

67 

37 

4 

5 

1 

1 

2 

4 

17 

9 

181 

a 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

9 

60 

1 

— 

1 

— 

2 

13 

1 

1 

2 

— 

4 

27 

15 

D o 1 

A 

3 

6 

1 

3 

9 

2 

— 
1 

25 

93 

— 
1 

1 

2 

7 

— 

— 

— 
— 

27 

B 

3 

5 

2 

1 

7 

1 

— 
— 

19 

70 

4 

3 

— 

7 

26 

— 
I 

— 

1 

4 

27 

k a 

C 

— 
4 

.— 

1 

2 

3 

— 

10 

100 

— 

— 

— 
— 
— 

— 

-

— 

- 1 
10 

r 

D 

1 

2 

— 

— 
4 

— 

- . 
1 

8 

100 

— 
— 

— 

— 

— 
— 

_ 

— 

— 

8 

Summa 

8 

17 

4 

7 

25 

7 

1 

2 

71 

80 

5 

4 

2 

11 

13 

1 

1 

1 

2 

— 

5 

7 

87 

Total
summa 

16 

46 

1 

10 

15 

92 

9 

29 

3 

10 

231 + 1 

48 

32 

17 

122 

17 

14 

202 

42 

7 

7 

A 

5 

9 

10 

6 

1 

49 

10 

483 

A: 3330 betyder: 33 frän Ner., därav 30 funna pä samma plats (Körartorpet). 
Nerike, dolkblad A: 112(1*) betyder: 11 exemplar frän Nerike, därav 2 funna till

sammans och ett (1) av en variant, som beskrives av noten *= med tvärhak i stället 
för hullingar. 
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liga hullingar) och jämnbrett, trubbigt blad, fig. 2 o, en form, 
som är koncentrerad till Ångermanland (9 ex., därav 2 från 
Överveda; dessutom en röd från Uppland och en från Hälsing
land). — B-gruppens huvudmassa kommer på Mellansverige 
(65 ex., 64 %), dock endast tack vare de många spetsarna från 
Körartorpet (51), medan Nordsverige har 27 %. 

C-gruppen är mycket liten, bestående av endast 9 ex. Den 
har rombiskt snitt, skarpa hullingar (samt en i alla avseenden 
regelmässig och vårdad utformning fig. 2 g.). 

D-gruppen omfattar smala och smidiga skifferspetsar med 
rombiskt tvärsnitt, väl utbildade hullingar och raka, oftast pa
rallella egglinjer. Udden i allmänhet spetsig. Fig. 2 h—i. 

Gruppen är en gränsklass mellan pilspetsar och dolkblad 
såtillvida, att den omfattar en stor del spetsar, beträffande vilka 
man ej kan avgöra, om de varit brukade som dolkklingor eller 
pilspetsar. De exemplar, vilkas små dimensioner närmast hän
visa dem till pilspetsarnas grupp, kunna betraktas som repre
sentanter för den högsta utvecklingsformen av dessa; de exem
plar, vilkas storlek avgjort talar för att de använts som dolk
klingor (eller möjligen spjutspetsar), äro för smidiga för att 
kunna inpassas i några av dolkbladens grupper. 

Jag räknar hit 65 st., varav 34 eller 52 % från Nordsverige, 
17 från Mellan- och 14 från Sydsverige. Av dessa sista äro 8 
funna tillsammans i den bekanta Västerbjersgraven på Got
land. Av rödbrun norrlandsskiffer äro 18, alla från Nordsverige, 
av randad struktur på grå botten äro 1 från Öland, 1 från 
Nerike (Körartorpet) och 2 av Västerbjersgravens spetsar. De 
övriga 6 Västerbjersspetsarna äro av en grågrön skiffer, som 
torde kunna vara mellansvensk. 

Den av mig här ovan antydda utvecklingsgången av skif
ferpilspetsarna föreligger rikligt representerad i alla sina olika 
stadier i materialet från den ur skiffersynpunkt säkerligen vik
tigaste fyndplatsen i Sverige söder om Dalälven, nämligen 
boplatserna vid Körartorpet i Götlunda socken, Nerike. 
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Allra största delen av det där uppsamlade fornsaksmate
rialet ligger nu i Örebro läns museum, Örebro, förnämligast 
till följd av intendenten Hugo Hedbergs nitiska verksamhet. 

Det är egentligen två boplatser vid Körartorpet, belägna 
på c:a 150 m:s inbördes avstånd inom ett mosandfält strax 
söder om Arbogaån på ungefär 34 m:s höjd över havet. Mar
ken är numera odlad, och en del av föremålen ha upptagits 
direkt frän åkerytan eller ur det vid plöjning omrörda ytlagret. 
(Lindqvist: Meddelanden fr. Örebro l. mus. V. 1912). Men havs
vågor, som vräkt över boplatsen, ha även verkställt omlagringar, 
så att talrika fynd på läsidan gjorts ända till ett par meter djupt. 
Boplatserna anses ha varit i bruk under gånggrifttiden, när
mare bestämt från omkr. dess mitt, då havet stod högst, 34 m. 
högre än nu, och under tiden närmast därefter. 

Utom de talrika skifferspetsarna, som behandlas längre 
ned, bestå fynden av lerkärlsskärvor, oftast porösa, en del or
nerade med intryck av glestandad stämpel så ordnade, att hela 
ytan jämnt fylles av lika långt från varandra liggande små-
gropar ("Körartorpsornamentik" Lindqvist), en del stenyxfrag-
ment, spånskrapor av flinta, varav några äro slagna ur tjock
nackiga yxor, slipstenar, en ofullbordad skafthålsyxa av sten, 
några spånpilar av flinta, 2 flintpilar med rent triangulärt 
tvärsnitt och vacker tillhuggning, en hjärtformig dylik med 
urnupen bas, samt till slut en bronssyl, från senare tid. 

Dessutom finnas i Örebro museum bevarade en del ben 
och tänder av människa, mård, bäver, grönlandssäl, vildsvin, 
älg, nötkreatur (Bos taurus 2), får eller get; av fiskar finnas 
ben av: abborre, id, mört. 

Körartorpets skifferbestånd ulgöres huvudsakligast av pil
spetsar och fragment därav; men även några dolkblad finnas 
och införas, ehuru jag ännu ej behandlat denna redskapsgrupp, 
i följande förteckning:1 

1 Alla, som ej ha utsatt färgbeteckning av grå, grågrön eller grön skiffer 
lik Grythyttefältets. 
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Körar torpets skifferbestånd (jfr fig. 2). 

Dolkblad 
tillhörande grupp A 

• B 
. D 

2; 
2 (deformerade genom slipning); 

11, varav 2 med randad struktur, 1 gul
brun. 

Pilspetsar 
tillhörande grupp A: 30, varav 1 ljusbrun; 6 ha tydliga slag

märken; 
„ B: 51, varav 29 med tvärhak, 4 utan hak 

eller hulling och 18 med uppsågade 
hullingar, 3 äro ljusbruna; 

„ „ C: 4, varav 1 mörkbrun. 
Dessutom 5 mycket små, avvikande från ovanstående ly-

per: 1 med kvadratiskt, 2 med triangulärt tvärsnitt, 1 lik en 
tväreggad flintpil, 1 lik en väl utvecklad skifferpil, men mycket 
flat och bred. 

Fragment: 
av stora spetsar: 30, varav några brunaktiga (alla med slip

ytor, som emellanåt mötas i spetsig vinkel, en del med 
sågmärken). 

av små spetsar (pilspetsar): 
med rombiskt tvärsnitt: 36, varav några få ljusbruna; 

„ triangulärt „ 15, „ 
• annat „ 95, „ 

Dessutom en mängd obearbetade skifferstycken. 
Alltså sammanlagt: 

15 dolkblad, 
90 pilspetsar, 

176 fragment av dolkblad och pilspetsar, talrika avfalls
stycken. 

Körartorpsboplatsens spetsar äro nästan samtliga gjorda 
av en grå-grågrön eller grön skiffer, 2 exemplar visa en randad 
struktur, ett ringa fåtal ha en mycket ljust brun färg. Mate-



Om skifferspetsarna i svensk stenålder. 25 

rialet torde vara inhemskt, d. v. s. mellansvenskt, möjligen 
från Grythyttan, i alla händelser lider det intet tvivel, att red
skapen äro gjorda på platsen och ej importerade i färdigt skick. 

Här ha vi nu koncentrerad till en plats exempel på hela 
skifferpilsutvecklingen. A-gruppens primitiva spetsar, fig. 2, 
b—d, som utgöra en översättning i skiffer helt enkelt av flint-
spånpilen, fig. 2 a, begynna serien. Så ersattes det triangulära 
snittet med ett spetsovalt eller rombiskt och tången avskiljes 
genom en vinkelrät inskärning, då vi komma över till B-grup-
pens ena variant, fig. 2, k—n, eller små hullingar sågas upp, 
tvärt in eller snett upp samtidigt som tvärsnittet blir spetsovalt 
eller rombiskt, då vi få B-gruppens andra variant, fig. 2, e—f. 
Denna senare utvecklar sig vidare genom att hullingarna allt
mera frigöras från tången och till slut ha vi C-gruppens vackra, 
formfulländade pil, fig. 2, g. Tilltar storleken på denna slut
form en smula (D-gruppen), blir det svårt att avgöra, om red
skapet tjänstgjort som pil eller dolkblad, i många fall har det 
givetvis varit et dolkblad, fig. 2, h—i. Man bör lägga märke 
till, att hela denna utveckling från spånpilen till det stora 
dolkbladet är fullständigt kontinuerlig och att den med un
danlag av begynnelseformen, som till teknik och form är en 
kopia av den slagna flintspånpilen (på Körartorpet funnen i 
några exemplar), skulle kunna betraktas som helt intern utan 
märkbar påverkan från annat håll. Materialet är en dominerande 
faktor för formgivningen; skifferns säregna struktur, som in
bjuder till sågning och slipning, tvingar den i en viss riktning. 

De stora, sedan gammalt i allmänhet som spjutspetsar 
ansedda skifferbladen utgöra två naturliga grupper, med och 
utan skifferskaft. De förra kallar jag dolkar, de senare kallar 
jag i likhet med Lindqvist dolkblad, utan att därmed vilja för
neka rimligheten av att många av dem funktionerat som spjut
spetsar. 
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Dolkbladen ordnar jag i fyra grupper enligt deras form: 
A-gruppen omfattar exemplar med raka, parallella eller mot 

udden svagt konvergerande egglinjer, som vid spetsen tvärt 
böja in. Tvärsnittet rombiskt, hullingar väl utbildade. Fig. 1 g, 
2 j , 5d. 

Av 59 ex. äro 33 eller 56 % från Mellansverige, 17 eller 
29 % från Nordsverige och 9 eller 15 % från Sydsverige. 

Denna typ är alltså företrädesvis mellansvensk, såsom förut 
konstaterats av Bragger och Lindqvist (se ovan). Med avse
ende på färgen fördela sig de 59 bladen sålunda: 18 ha en 
ljusare eller mörkare grå, grågrön eller grön färg och dess
utom den av Lindqvist påpekade karaktäristiska randade struk
tur, som t. ex, spetsen fig. 5 d från Nerike visar. Av dessa 
komma 15 på Mellansverige (Uppland 2, Södermanland 2, Väst
manland 4, Nerike 6, Värmland 1) och resterande 3 på Syd
sverige (Småland 2 och Östergötland 1). Dolkblad av denna 
skifferart synas ej förekomma i Norra Sverige. (Av gruppen 
B finns ett ex. från Ångermanland). 

Exemplaren av rödbrun färg, alltså av norrländsk skiffer, 
äro 13, därav 6 frän Nordsverige, 5 från Mellansverige (Upp
land 3, Västmanland 1, Värmland 1) och 2 från Sydsverige 
(Västergötland 1, Småland 1). Frågan är, hur man rättast skall 
tyda förekomsten av dessa fem mellansvenska exemplar. Har 
endast råmaterialet hämtats på ett eller annat sätt från de 
norrländska skifferbrotten eller ha dolkbladen kommit till Mel
lansverige i färdigt skick? Är den senare förklaringen riktig, 
så borde ju rätteligen dessa 5 räknas till Nordsverige, vilket 
skulle innebära, om därtill även läggas de 2 i Sydsverige funna 
röda exemplaren, att Mellansveriges fyndstatistiska övervikt i 
förhållande till Nordsverige skulle i det närmaste utjämnas. 

Emellertid kan det förstnämnda alternativet anses lika rim
ligt. Vi ha visserligen inga mellansvenska eller sydsvenska 
fynd av norrlandsskiffer i form av dolkämnen, men ett fynd 
frän Hafverö socken, Medelpad (St. Hist. Mus. 13925:15) av 
ett dolkblad tillsammans med ett ämne till ett dylikt, båda av 
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samma röda skiffer, visar, att material i obearbetad eller sna
rare halvbearbetad form sänts omkring. 

C-gruppen låter jag omfatta dels exemplar med egglin
jerna löpande i fullständigt jämn böjning mot udden, som är 
spetsig, fig. 5 g, dels exemplar med egglinjerna löpande från 
den ganska breda basen rätlinjigt ut i den spetsiga udden, så att 
bladet äger rent triangulär form, fig. 5 h. Hullingarna äro väl 
utbildade och tvärsnittet på ett undantag när, Nerike, fig. 7 b, 
rombiskt. 

Jag känner 38 C-dolkblad med buktiga egglinjer som fig. 5 g, 
varav Nordsverige dominerar med 35 eller 92 %, Mellansverige 
och Sydsverige ha endast resp. 2 och 1 exemplar (om fördel
ningen på landskap, se tabellen). Denna form visar sig alliså 
ha en specifikt nordlig utbredning. 

Varianten med triangulärt blad räknar 20 exemplar, alla 
från Norrland. 

Med avseende på färgen kan nämnas, att av de nord
svenska dolkbladen 20 äro av den vanliga rödbruna norrlands
skiffern, som inom denna typ icke utgör materialet i några syd
ligare fynd. Det mellansvenska bladet (Nerike St. Hist. Mus. 
12807: I) av ljusgrågrön skiffer är med sina jämnt böjda egg-
linjer och spetsovala, tunna tvärsnitt en synnerligen trogen 
kopia av ett lancettformigt flintblad, fig. 7 b. 

Den triangulära varianten, särskilt det i Ångermanland funna 
originalet (Hernösands mus. nr 67) till fig. 5 h, påminner starkt 
om klingan till en tidig italiensk bronsdolk. 

B-gruppen omfattar de ganska talrika dolkblad, vilka till 
formen stå emellan A- och C-gruppens; till densamma har jag 
även räknat en del exemplar, som i sitt fragmentariska till
stånd eller på grund av deformering ej med säkerhet kunna 
hänföras till den ena eller andra av sistnämnda huvudfoimer. 
Det gemensamma för B-gruppens dolkblad är dock, att de alla 
ha väl utbildade hullingar, rombiskt tvärsnitt och en storlek, 
som berättigar till benämningen "dolkblad", fig. 5 e—f. Jag 
tror, att genom tillförandet av endast säkert bestämbara ex-
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emplar till resp. A- och C-gruppen och behållandet av alla på 
gränsen dem emellan stående i en särskild grupp en stor del 
annars oundviklig godtycklighet vid klassificerandet eliminerats. 

Av B-gruppens 78 exemplar tillhöra 39 eller 50 % 
Nordsverige, 32 Mellansverige och 7 Sydsverige. Av 
rödbrun, norrländsk skiffer äro 18 exemplar funna i 
Nordsverige, 3 i Mellansverige (Uppland 3, Västman
land 2), samt slutligen 1 i Bohuslän. Randad struktur 
ha 4 (Södermanland I.Västmanland 1, Värmland 1, 
Öland 1). Fyra exemplar tillhörande B-gruppen (från 
Blekinge, Västergötland, Östergötland och Nerike) ha 
på bladet strax ovan hullingarna i vardera eggen en 
djup urskärning, som tydligen gjorts för att under
lätta bladets fastsurrning vid ett skaft. 

D-gruppens spetsar ha rombiskt tvärsnitt, smi
digt blad med jämnt böjda egglinjer slutande i en 
spetsig udd; de sakna tånge, men ha i stället bladets 
bas urhålkad på båda sidor. Fig. 6. 

Gruppen omfattar endast 6 exemplar med mycket 
nordlig utbredning, såsom framgår av fyndtabellen. 
Samtliga äro av rödbrun skiffer utom västerbottningen, ^rflffi^ 
som är svart. ^pu*-

Fig. 6. 
Skifferdolk
blad 2/s. Vil-

Under benämningen dolkar sammanfattar jag alla heimina sn. 
de skifferspetsar med tveeggat blad och med skaft av Lappland, 
skiffer i ett stycke med bladet, vilka icke förete någon Do lkb ladens 

nämnvärd böjning. 
Att deras egentliga hemland är Nordsverige framgår där

av, att av de 87 ex., jag känner, 71 eller 80 % tillhöra denna 
landsdel. 

Till a-gruppen räknar jag dolkar, vilkas blad slående på
minner om dolkblad av A-gruppen, med skaftet i rak linje 
med bladet och ofta slutande i ett par ändknoppar. Tvärsnitt 
rombiskt eller spetsovalt. Fig. 1 f, 5 a—c. 
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Enligt min mening äro de helt enkelt att anse som skif-
ferskaftade A-dolkblad. Jämför de ovan beskrivna eskimådol-
karna. I regel ha de, såsom de sistnämnda, ett obetydligt hak 
mellan blad och skaft. Några sakna dock, likt matknivarna, hak. 

Av de 15 exemplaren tillhöra 9 eller 60 °o Nordsverige, 
2 Mellan- och 4 Sydsverige. 

Två sydsvenska exemplar (Blekinge, Öland) äro av röd norr
ländsk skiffer, likaså de flesta 

A nordsvenska. - Den mellansven-
^ L ska randade strukturen visar 1 

A exemplar (Östergötland). 
A På 11 av de 12 exemplar, 

som ha skaftändan bevarad, av
slutas denna med ett par små 
knoppar. Almgren har tytt dessa 
som degenererade former av de 

^T djurhuvuden,som finnas på vissa 
norrländska skifferblad, fig. 7 c 

J ^ (Fv. 1907; ATS 20:1). Med djur
huvudets form som ledmotiv upp-

t» -7 A i •„ • .. u... - J ställde han därför en typologisk 
Fig. 7. Av skiffer: a dolk, tillhörande f r & 

D-gruppen, Lappland; b dolkblad, serie, börjande med dessa djur-
Nerikc;c kniv,Helsingland.(St.H.M., huvudförsedda spe t sa r och ut-

skala som för fig. 1-3). mynnande i de små, starkl krum

böjda knivarna, som finnas exempelvis frän Övervedaboplat-
serna i Ångermanland. Exemplar som fig. 5 a, b anser han re
presentera tvenne parallella serier. I likhet med Lindqvist be
traktar jag emellertid det fullt utbildade djurhuvudet som en 
ornamental detalj, som i och för sig lika väl kan tänkas vara 
utvecklat ur de enkla, av praktiska skäl tillkomna ändknop-
parna. Avgörande för min gruppering, där fig. 5 a och b sam
manförts inom a-gruppen, har uteslutande varit bladets form, 
som visar överensstämmelse med dolkbladen inom A-gruppen. 
För ändknopparna ges, såsom redan förut framhållits, en enk
lare förklaring genom att anse dem som kopierade efter for-
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mer lika den bekanta flintdolken ("matkniven") med benhylsa 
i Aarb. 1896. Detta stämmer även gott överens med dessa dol-
kars ställning såsom de tidigaste i serien. 

A-gruppens dolkar ha tämligen raka, parallella eller mot 
udden svagt konvergerande egglinjer och en mer eller mindre 
trubbig udd. Skaftet övergår i bladet utan hak; tvärsnittet är 
spetsovalt eller rombiskt. 

Vissa av dessa dolkar, fig. 4 a, förefalla vara rena kopior 
av "matknivar" av flinta. Andra synas ha nått ett något mer 
framskridet stadium, i det skaftdelen blivit mera utpräglad, fig. 
4 b—d. Men som övergångarna mellan dessa varianter äro fly
tande, har jag förenat dem i samma grupp. Denna grupp haren 
specifikt nordlig utbredning; av de 27 ex. tillhöra 25 Nordsverige. 

B-gruppens dolkar utgöra liksom dolkbladens B-grupp ett 
slags gränsklass mellan den typiskt primitiva A-formen och 
den tydligen mera utvecklade och sena C-formen; I allmänhet 
ha denna grupps exemplar mera jämnt böjda egglinjer och 
spetsigare udd än A-formen, fig. 4 e—g. Sex exemplar äro 
rent "lancettformiga", fig. 4 e (Ångermanland 1, Västerbotten 
1, Norrbotten 1, Jämtland 2, Småland 1). Tre exemplar (Häl
singland, Ångermanland?, Lappland) ha visserligen ett ganska 
brett och trubbigt blad likt A-formens, men ha skaftet så tyd
ligt avskilt, att jag ansett dem stå på ett mer utvecklat sta
dium än nämnda form. Två exemplar (Jämtland, Ångerman
land) äro lika a-dolkarna men med spetsigare och smidigare 
blad. Gruppen har övervägande nordsvensk utbredning; av de 
27 exemplaren komma 19 på Nordsverige. 

Dolkarna i C-gruppen, fig. 4 h—i, ha ett utseende, som 
osökt erinrar om de sena flintdolkarnas med tydligt avgränsat 
skaft och ett stundom nästan triangulärt blad. De 10 exem
plaren tillhöra alla Nordsverige. De flesta ha på vardera sidan 
en längsgående ränna som ornamental detalj. Den bekanta 
vackra dolken från Jämtland (St. Hist. Mus. 13750) har ju dess
utom i skaftets kanter ett slags "pringling", tydligt efterbil
dande liknande ornament på vissa flintdolkar av sen typ. 
3 — Fornvännen 1923. 
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D-gruppens 8 dolkar, alla från Nordsverige, ha en smal 
och spetsig form, bladet övergår utan hak i skaft, tvärsnittet 
är rombiskt, fig. 7 a. 

Övriga former av skifferspetsar såsom särskilt de många 
krumknivarna av olika typer stå alla på ett sent stadium i ut
vecklingen. Deras hemort är Nordsverige och Norge. De med
räknas ej här. 

Sammanfattas nu det föregående, kunna vi konstatera föl
jande huvudpunkter. 

Pilspetsarnas begynnelseform (A) faller helt utanför Norr
land, med huvudmassan i Mellansverige. B-formen uppträder 
även i Norrland med 27 %, medan Mellansverige fortfarande 
har övervikten med 64 %. C-formen har för litet fyndtal (9 ex.) 
för att lämpa sig för statistik, men medräkna vi även D-for
men, varav ett stort antal säkerligen varit pilspetsar, och som 
i alla händelser naturligt kan härledas i obruten succession ur 
den primitiva A-formen (se Körartorpet), så se vi en stark för
skjutning norrut; på Nordsverige komma nämligen 50 % mot 
Mellansveriges 29 %. 

Dessa siffror synas otvetydigt ge vid handen, att skiffer
pilspetsarna härstamma frän Mellansverige, men att tillverk
ningen under ett senare skede huvudsakligen kommit på Norr
lands del. 

A-dolkbladen falla med sin huvudmassa (56 %) inom Mel
lansverige, ehuru Nordsverige äger en icke liten del (29 %). 
Inräknar man i dessa siffror även o-dolkarna, som ju strängt 
taget höra till samma grupp, ändra sig talen till Nordsveriges 
favör; de bliva då för Mellansverige 47 % och för Nordsverige 
35 %, alltså dock fortfarande med övervikt för det förra. 

Däremot visa sig A-dolkarna, som måste anses vara en 
självständig parallell till ovannämnda tvenne former, ha en 
otvetydigt norrländsk orientering, i det Nordsverige av dessa 
innehar 93 %. 
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Av dessa siffror må väl den slutsatsen kunna dragas, att 
A-dolkblad och a-dolkar uppstått inom Mellansverige, varifrån 
formen spritts till Nordsverige, där samtidigt A-dolkarna upp
stått. 

Detta styrkes än mer genom det förhållandet, att B-dolk-
bladen fördela sig tämligen likartat över Nord- och Mellan
sverige (med resp. 50 % och 41 %), medan B-dolkarna såsom 
avläggare av A-dolkarna koncentrera sig med 70 % på Nord
sverige. De förra visa dock, som synes, en förskjutning till 
den nordligare landsändans favör, sett i förhållande till före
gångarna, de specifikt mellansvenska A-dolkbladen. Än star
kare blir denna förskjutning norrut, när vi komma till C-dolk-
bladen. Med sina 92 % för Norrland visar sig denna grupp, 
vars ursprungsform dock med sin huvudmassa tillhörde Mel
lansverige, vara specifikt nordsvensk. Att C-dolkarna, vars före
gångare varit nordsvenska, med 100 % falla inom denna lands
del är ej ägnat att förvåna. 

Utvecklingens gång skulle alltså i stort sett kunna tänkas 
på följande sätt. 

Någon gång vid mitten av gånggrifttiden eller något se
nare, "Körartorpstid",1 begynner i Mellansverige (bl. a. vid Kö
rartorpet) pilspetstillverkning av inhemsk skiffer under omedel
bart inflytande av de på den tiden vanliga spånpilarna av flinta. 
Till en början tillslås skifferpilarna på samma sätt som flint-
pilarna, men då skiffern i själva verket fordrar en annan till
verkningsteknik än flintan, tvingar denna faktor snart utveck
lingen in på egna banor. Skifferämnena sägas och slipas och 
pilarna erhålla härigenom den karaktäristiska fullt utvecklade C-

1 Gänggriftstiden delar Lindqvist (enligt föreläsningar vid Stockholms 
Högskola) för Mälarlandskapens del i fyra skeden: 1 Åloppetid och 2 Säter
tid, karaktäriserade i Fornv. 1916, sid. 177—180; 3 Körartorpstid med kera
mik som ovan karaktäriserats, första uppträdandet av skifferarbeten m. m.; 4 
Ticrptid med keramik motsvarande nedre Jettbölestadiet, sena, smaleggade 
bätyxor, och därmed ofta samfunna avrundade hälmejslar, lancettlika dolkar 
och dolkblad av flinta, motsvarande skiffervapen av mellansvenska former m. m. 
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och D-formen med smidigt blad, ryggat på båda sidor och med 
väl utbildade hullingar för skattningens underlättande. 

Många av D-pilarna ha en så betydande storlek, att de 
säkerligen använts som dolkblad (och spjutspetsar). De senare 
formerna av skifferpilen (-dolken) ha spritt sig ut över det mel
lansvenska området och nått Norrland. Där finnes skiffer som 
material i mycket större utsträckning än i Mellansverige, och 
detta förhållande jämte den norröver alltmer kännbara fattig
domen på flinta gör, att skifferspetstillverkningen här snart 
överflyglar ursprungsområdets. 

Denna utveckling kunde betraktas som helt intern, om 
man undantager begynnelseformen. 

Men under dess förlopp började ett nytt främmande in
flytande göra sig gällande i och med uppträdandet av de till 
gånggrifttidens slutskede hörande "matknivarna" av flinta. Inom 
det mellansvenska området uppstår en bastardform, A-gruppens 
karaktäristiska, rakeggade, trubbiga dolkblad. Deras hullingar 
och rombiska tvärsnitt äro arv från den föregående, inhemska 
utvecklingen, deras breda blad med sin trubbiga udd är den 
nya flintformens tribut. Samtidigt med A-dolkbladen tillverkas 
även a-dolkar i mån av materialtillgång. 

Även Nordsverige nås direkt av det nya inflytandet, ty vid 
sidan av A-dolkbladen uppträder här, rimligtvis samtidigt, en 
parallellform, A-dolken, som förefaller vara en ganska trogen, 
direkt kopia av flintblad av matknivstyp. Som förebilden saknar 
kopian hullingar, och tvärsnittet är oftast mycket flackt rom
biskt eller spetsovalt. 

Den påfallande skillnaden mellan mellersta och norra Sverige 
ifråga om de tidigaste dolk- och dolkbladformerna visar, att det 
inflytande från flintområdet, varav dessa antagits bero, verkat 
på en tidpunkt, då skifferpiltillverkningen ännu icke för Norr
land vunnit den stora betydelse, som detta områdes rikedom 
på de senaste pilspetsformerna förutsätter. 

Flintdolkarnas fortsatta utveckling — under hällkisttiden — 
blir nu bestämmande även för skifferdolkarnas och dolkbladens, 
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som nu löpa parallellt. I båda dessa gruppers C-form ha vi 
tydligen utvecklingens slutstadium. Under detta skede har Norr
land nått fullständig hegemoni inom skifferindustrien; i Mel
lansverige har den i allt större kvantiteter importerade flintan 
utträngt den enbart som surrogat begagnade skiffern. 

Krumknivarna och andra mer eller mindre besynnerliga 
former av skifferredskap, som äro helt hemmahörande i Nord
sverige (och Norge), få betraktas som antingen sena utveck
lingsprodukter av vissa av ovannämnda former eller som an
norlunda uppkomna nybildningar. 

Skifferredskapen ha, såsom den inledande historiken visat, 
givit anledning till vittfamnande teorier om ett ursprungligt, 
djupgående motsatsförhållande i fråga om ras och kultur mel
lan å ena sidan dem, som använde dessa redskap, och å andra 
sidan den frän Sydskandinavien sig utbredande nya befolkning, 
varifrån den nutida befolkningen i mellersta och norra Sverige 
skulle stamma. 

Frågan om det förstnämnda folkets ras har visserligen be
svarats på mångahanda sätt, ja, rasmotsättning har t. o. m. helt 
förnekats, men ändock har den ursprungliga åskådningen i regel 
bibehållits oförändrad i det grundväsentliga: beträffande skif
ferkulturens föregivna oavhängighet av den sydskandinaviska. 

Norrland (Nordskandinavien) har alltså alltjämt fått gälla 
som skifferindustriens säte; som importgods därifrån har man 
tolkat alla de i Mellan- och Sydsverige funna skifferarbetena, 
vilka också förklarats intimt knutna till dessa områdens s. k. 
boplatskultur; och nämnda skifferimport har ansetts upphöra i 
och med åkerbrukskulturens inträngande i samma trakter. 

Är ovanstående utredning riktig, befinnas emellertid skiffer
redskapen sakna all betydelse för den stora fråga, de väckt till 
liv. Deras uppkomst och utveckling är att anse som ett av de 
många vittnesbörden om den sydskandinaviska kulturens starka 
inflytande på det nordligare, flintsaknande området — i stort 
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sett en sen parallell till exempelvis förekomsten av tunnackiga 
och tjocknackiga yxor av grönsten i samma trakter. 

Kunna förhållanden av annan art motivera den undantags
vis använda delningen av ett Mälarlandskaps stenålder i s. k. 
"boplatstid" och åkerbrukstid — med gräns ungefär vid gång
grifttidens mitt — måste man i varje fall ihågkomma, att de 
för samma område karaktäristiska stora dolkbladen av skiffer 
äro samtidiga med sena båtyxor och sålunda otvivelaktigt till
höra sistnämnda epok. Även Körartorpets spetsar borde snarast 
falla efter ifrågavarande gränslinje. 

Bildvävnaderna från Över-Hogdal och Skog. 

Av 

MARIA COLLIN. 

\et märkliga härjedalska textilfynd, som fått namn av 
Över-Hogdalstapeten, ter sig för mina ögon som fem 
ursprungligen självständiga vävnader, vilka endast 
av någon tillfällighet en gång kommit att sys samman 

på det meningslösa sätt som skett. Att så många präktiga bild
vävnader vid tiden för hopfogandet förefunnos på en och samma 
plats är ju i och för sig av intresse, och det synes som om 
man i allmänhet i Över-Hogdal gömt på gamla skatter. Sålunda 
har denna lilla kyrka det rikaste innehavet av fornhandlingar i 
provinsen, däribland elt pärmebrev av 1372 och ett avlatsbrev 
av 1479.1 

Den nedersta längden på "tapeten" är hel, de övriga mer eller 
mindre stympade. Den översta längden, a, den nedersta, b, och 
den vertikalt tillsydda biten behandla tydligen ett likartat ämne. 
Det är med a och b vi huvudsakligen skola sysselsätta oss. 

1 E. Modin, Härjedalens ortnamn och bygdesägner, sid. 291 ff., Sthlm 
1911. 


