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SL1PRAM0RNAS PRAKTISKA BRUK 
AV 

TORSTEN MÅRTENSSON 

T
ill de gåtfullaste bland våra fornlämningar höra oveder-

sägligen de stenblock och häl lar med av människohand 

åstadkomna, långa sl iprännor, vilka sedan gammalt varit 

kända särskil t från Gotland, där blocken gå under namnet 

svärdslipningsstenar. Dessa s l iprännors egendomliga, gruppvisa upp

trädande, den till synes absoluta bristen på tradition rörande deras 

användning, samt slutligen svårigheten att finna någon tillfredsstäl

lande förklaring på deras uppkomst och ändamål och att ens avgöra, 

till vilken av de stora arkeologiska t idsåldrarna de böra hänföras, 

ha inrangerat s l iprännorna bland de fenomen, som forskningen måste 

syssla med utan att deras verkliga na tur blivit uppenbarad. 

Svärdsl ipningsstenarna ha behandlats av flera forskare, vilka an

gripit problemet från olika utgångspunkter . En översikt över hithö

rande li t teratur är emellertid i detta sammanhang överflödig, den 

intresserade hänvisas till de senaste uppsatserna i ämnet, av profes

sor Henr. Munthe1 och fil. dr John Nihlén,2 i vilka återfinnes såväl 

redogörelser för ämnets tidigare behandling och olika teorier om slip-

r ännornas u r sp rung som ett omfattande material till belysning av de 

gotländska s l iprännorna. L ikaså innehåller särskil t Nihléns under

sökning en del uppgifter om likartade s l iprännor utanför Gotland. 

Svärdsl ipningsstenarna u tgöras av block av olika bergarter, 

både hårda och lösare, i vilkas övre, plana sida finnas långa och 

smala rännor , ås tadkomna genom slipning av något föremål emot 

stenens yta. Rännorna äro i mitten något djupare nedslipade än mot 

ändarna , i tvärsnitt visa skå ro rna vanligen en rundad botten. Deras 

1 H e n r . M u n t h e , Om Gotlands s. k. Svärdslipningsstenar. Gotlandica, 
sid. 1—34 (Visby 1933). 

2 J o h n N i h l é n och G e r d a B o é t h i u s , Gotländska gårdar och byar 
under äldre järnåldern (Sthlm 1933). Kap. 7, De s. k. svärdslipningsstenar
na (av John Nihlén). 

9 — Fornvännen 1936. 
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Fig. 1. 
Longinuskapellet i 1'rag, 1100-talet. Detalj av riindhnsmuren 

med slijirännor. 

längd varierar och kan sättas till i medeltal 75 cm., bredden är fi å 
10 cm. medan djttjioi kan växla från helt grunda rännor, blott c:a en 
cm. djupa till sådana med ett djup av c:a 10 cm. Stundom finnes å 
ett block en enda slipränna, men vanligtvis flera, anbragta intill 
varandra och då i regel gående i ungefär samma riktning; exempel 
finnas dock på att de korsa varandra på ett till synes godtyckligt 
sätt. 10 till 13 rännor hava iakttagits på samma block. De förekomma 
emellertid icke blott på lösa stenblock, utan även på större, fast an
stående hällar, antalet kan då bliva betydligt större, upp till 60 slip-
rännor i samma grupp. 

Av särskilt intresse äro de sliprännor, som i ett par fall kunnat 
konstateras å b i l d s i d a n av gotländska bildstenar. Då de givetvis 
ha anbragts där först långt efter stenarnas huggning, få vi ett fast 
belägg för, att i varje fall några av de gotländska sliprännorna för
skriva sig från en tid, som kan sättas till t i d i g a s t omkr. 
600 e. Kr. 

På Gotland uppgår enligt Munthe antalet av hittills registrerade 
sliprännor till 1 462, fördelade på ett stort antal fyndlokaler över 
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hela ön. 1 verkligheten är antalet sannolikt långt större, då ålskil-
liga sådana rännor säkerligen ännu ha undgått observation. 

Förekomsten av sliprännor är emellertid ingalunda inskränkt till 
Gotland, de uppträda även på andra håll, även om de där icke fångat 
uppmärksamheten i samma grad som de gotländska. Nihlén lämnar 
uppgift om förekomsten av dylika rännor i nordvästra Skåne, Hal
land och Norge. De äro också kända i Balticum och i Frankrike. 
Även utomeuropeiska exempel kunna framdragas, Munthe anför så
dana från Fidjiöarna och Australien. 

Härtill kan läggas, att sliprännor uppträda icke blott på lösa block 
och hällar, utan även på byggnader. Jag har fått uppgift om sådana 
i vapenhus vid medeltida kyrkor och har själv haft tillfälle att se och 
fotografera sliprännor på en medeltidskyrka i Prag. Det är det lilla 
Longinuskapellet, numera en ödebyggnad, belägen i ett privat träd-
gårdsområde vid sidan om S:t Stefanskyrkan. Kapellet är en av 
Prags äldsta, romanska rundkyrkor, byggd av huggna sandstens-
kvadrar och daterad till 1100-talet. På murens yttre sida finnas ett 
stort antal sliprännor,3 gående i alla riktningar och stundom över-
skärancle varandra (fig. 1). Den förklaring, som lämnas på platsen, 
var den vanliga, med säkerhet oriktiga; rännorna skulle ha uppstått 
genom att soldater slipat sina hillebarder emot muren. Utan tvivel 
skola andra exempel på sådana sliprännor från senare tid kunna 
framdragas, sedan uppmärksamheten blivit fästad därpå. Att så ej i 
större utsträckning skett, beror kanske därpå, att sliprännorna hittills 
betraktats som ett uteslutande förhistoriskt problem. 

Att ifrågavarande rännor uppkommit genom någon slipningsproce-
dur är klart nog, frågan är blott vari denna bestått och vilket ända
mål den tjänat. I sig själva lämna sliprännorna icke någon som helst 
ledning för bedömande av vare sig åldern eller ändamålet. De kunna 
ha tillkommit vid slipning av stenåldersverktyg lika väl som vid 
något slipningsförfarande under relativt sen tid, och det är givetvis 
icke heller uteslutet, alt båda dessa synpunkter kunna förenas, och 
att olika sliprännor eller slipblock höra hemma i vitt skilda tids
perioder. 

3 Då det gäller sliprännor i lösare stenart och särskilt i byggnader, måste 
materialet behandlas med en viss försiktighot, i det att åverkan under senare 
tid givetvis icke kan helt uteslutas. Särskilt gäller detta smärre rännor. 
De nedan omtalade hällarna från Viken visa talrika exempel på modernare 
ristningar bland de gamla sliprännorna. 
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Den allmänna uppfattningen synes vara, att sliprännorna, i varje 
fall ursprungligen, skapats genom praktiskt arbete, d. v. s. vid till
verkning av redskap eller verktyg, vare sig nu dessa varit av sten, 
brons, järn, trä, ben eller annat material. Beträffande redskaps-
typerna ha de flesta forskare — jag hänvisar beträffande detaljer till 
Munthes och Nihléns ovan citerade arbeten — antagit, att dessa ut
gjorts av stenåldersverktyg, framför allt yxor och mejslar, varvid 
man dock icke förbisett, att åtminstone några av rännorna måste 
vara avsevärt yngre. En närmare precisering av typen har gjorts av 
Lithberg, som ansåg, att slipningen i främsta rummet gällt de simpla 
skafthålsyxorna, och i följd därav daterade flertalet block till sten
ålderns slut och bronsålderns början. 

I motsats härtill visar den senare forskningen en tendens att allt
mera framskjuta dateringen. Genom Munthes och Nihléns arbeten har 
fastslagits, att ej blott de på bildstenar förefintliga rännorna måste 
vara relativt sena, utan att även de lägst liggande av de lösa slip
blocken höra till ungefärligen samma tid. På grund av läget i förhål
lande till landhöjningen är det nämligen uppenbart, att dessa block 
kunnat få rännor inslipade t i d i g a s t under järnåldern. Nihlén har 
också framhållit den påtagliga relation, i vilken slipblocken stå till 
den äldre järnåldersbebyggelsen på Gotland. Enligt hans uppfattning 
är — även om slipblocken som fornininnestyp går tillbaka till sten-
och bronsåldern — huvudmassan av dem dock knuten till den äldre 
järnåldersbygden. 

Nihlén anser vidare, att sliprännorna ursprungligen uppkommit 
genom slipning av sten- och bronsåldersverktyg, men att längre fram, 
senast under järnåldern, en omsvängning har skett, varvid den prak
tiska användningen av sliprännorna förlorat i betydelse och dessa 
i stället länkats in i den hedniska kulten. Troligen ha även senare • 
nya rännor tillkommit utan att i någon större utsträckning ställas i 
det praktiska livets tjänst, och deras användning för i övervägande 
grad kultändamål har fortgått under hela järnåldern, kanske in i 
medeltiden. 

Möjligheten av att sliprännorna böra uppfattas såsom kultfenomen 
har även på andra håll diskuterats. Ett visst stöd kan denna tanke
gång vinna vid Jämförelse med likartade företeelser, exempelvis 
älvkvarnarna. Men åtskilliga invändningar kunna dock göras. Det 
vore ganska märkligt, om en till sliprännorna knuten kult fortlevt 
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ännu under medeltiden utan att, i motsats till älvkvarnarna, efter
lämna några som helst spår i folktraditionen. Därest omsvängningen 
i bruket av sliprännorna förlägges till järnåldern, skulle vidare upp
hörandet av en urgammal arbetsmetod, som vid denna tidsperiods 
början ännu hade praktisk betydelse för det dagliga livet, i verk
ligheten innebära en teknisk revolution, varigenom ett mera primitivt 
förfaringssätt ersatts av ett nyare och bättre. Kullteorin kräver som 
komplement en förklaring av vari denna tekniska nyorientering be
stått, en förklaring, som givetvis icke kan lämnas, så länge vi icke 
känna den praktiska sidan av sliprännornas bruk. Om emellertid 
dessa under järnålderns början utgjorde ett viktigt led i någon all
mänt förekommande arbetsprocedur, ha vi knappast anledning förut
sätta, att denna skulle ha övergivits. Det, som talar för uppfattningen 
av sliprännorna såsom kultföremål, är i själva verket mindre några 
positiva skäl än den stora svårigheten att finna en acceptabel för
klaring till deras praktiska bruk, vilken gör oss benägna att över
föra sliprännorna till ett område, där den praktiska betydelsen icke 
längre spelar någon roll. 

Framskjutandet av dateringen till järnåldern är onekligen ägnad 
att öka denna svårighet. Det förefaller naturligare att sätta sliprän
norna i förbindelse med tillverkning av stenålderns redskap. För 
järnföremål kan knappast ifrågasättas någon annan d i r e k t an
vändning än uppskärpning av eggen på vissa verktyg, exempelvis 
huggjärn eller mejslar, men det ställer sig i verkligheten mycket 
svårt, för att icke säga omöjligt, att framleta någon typ av järnrecl-
skap, som vid eggslipning skulle åstadkomma dessa rännor. Det, 
som slipats i rännorna, bör ha varit något långsmalt föremål, som 
legat väl an emot stenen och som förts med långa tag, ungefär som en 
hy vel, i annat fall skulle rännorna icke fått sådan längd. Slipning av 
verktygseggar tillgår på annat sätt och skulle efterlämna spår av 
helt annat utseende. För sådant ändamål äro i de flesta fall plana 
slipytor erforderliga. 

Om vi emellertid utgå från, att sliprännornas praktiska användning 
icke upphört, utan att den yngre järnålderns rännor liksom de, som 
återfinnas på medeltida byggnadsverk, fortfarande stå i samband med 
någon viss arbetsprocedur, måste ju denna ha varit tillämpad ännu 
under medeltiden och det är givetvis ingalunda uteslutet, att den fort
levt ännu längre. I detta sammanhang blir den intressantaste sj-
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Fig. 2. 
Sandstensjilatå, helt övertäc-kt med sliprännor. 

Vikens socken. 
Vikens Ry, 

dan av sliprännornas problem icke så mycket när de uppkom mil 
som fastmera när deras bruk upphörde. Det kan nämligen tänkas, 
all delta åtminstone på enstaka ställen och i någon form hållit sig 
kvar så länge, att vi på denna väg skulle kunna komma sliprännornas 
hemlighet på spåren. 

Man kan fråga sig, varför den folkliga benämningen på de got
ländska slipblocken blivit just »svärdslipningsstenar». Visserligen är 
den folkliga tolkningen av liknande företeelser stundom fantastisk 
nog och ingalunda alltid fotad på verklighetens mark, men å andra 
sidan måste ju den gotländska allmogen varit van vid slipningsför-
faranden av olika art, och det har icke behövts mycken eftertanke för 
att inse, att det, som man slipat i rännorna, minst av allt kniinal vara 
svärd eller liknande eggredskap. Hur slipningen av ett svärd tillgick 
under forntiden är en fråga, som såvitt jag vet aldrig varit föremål 
för utredning. Att det icke skett i sliprännorna är visserligen klart, 
men det kunde kanske tänkas, att dessa dock s t å t t i s a m b a n d 
m e d n å g o t l e d i s l i p n i n g s p r o c e d u r e n och att namnet 
av denna orsak blivit knutet till blocken med sliprännor. Ur denna 
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synpunkt är ordet »svärdslipningssten» icke något adekvat uttryck 
för stenens betydelse, bättre passa då de av Säve och andra använda 
beteckningarna » s l i p a r e s t e n » eller »s v ä r d s 1 i p a r e s t e n», 
d. v. s. sten, som användes av svärdsliparen. 

Avsikten med denna framställning är emellertid icke att taga ställ
ning till de gotländska svärdslipningsstenarnas problem, ej heller att 
komma med någon uttömmande behandling av det i grunden kompli
cerade ämnet, utan blott att fästa uppmärksamheten vid en parallell
företeelse, som kanske kan giva en tippslagsända till förklaring av 
sliprännornas praktiska betydelse. Det gäller ett område i trakten av 
Hälsingborg, där slipningen av ett med svärdet besläktat eggredskap, 
nämligen lien, indirekt har givit upphov till sliprännor av samma art 
som de gotländska. Ifrågavarande sliprännor äro märkliga, emedan 
do förekomma icke blott enstaka eller några tillsammans som på 
Gotland, utan även i sådana mängder, att de på vissa platser kunna 
räknas i hundratal. Icke mindre märkligt är det, att en stor del av 
dem måste ha uppkommit under mycket sen tid. Många torde visser
ligen vara av jämförelsevis hög ålder, men andra äro med säkerhet 
icke mer än en mansålder gamla, i något enstaka fall ha de ännu 
under de senare åren varit i praktiskt bruk. 

I nordvästra Skåne påträffas flerstädes lösa block av hård sten
art, försedda med en eller flera sliprännor eller med breda, plana 
eller svagt konkava slipytor. Dessa block, som mycket väl kunna 
vara av förhistoriskt ursprung, förbigår jag här för att i stället ägna 
uppmärksamheten åt de sliprännor, som i mycket stort antal före
komma på fast anstående sandstenshäll i trakten norr och söder om 
Hälsingborg. De uppträda dels på sådana platser, där berggrunden 
går i dagen i form av smärre, över markytan uppskjutande platåer 
eller ryggar av sandsten, dels i nedskärningar, i vilkas väggar 
sandstenen ligger blottad. 

Följande fyndlokaler hava antecknats: 

Vikens socken. 
Vid Vikens fiskläge, omedelbart öster om samhället och norr om 

vägen till Klappe synas på ett åkerfält trenne smärre sandstenshällar, 
en halv till halvannan meter höga. Dessa äro helt övertäckta av 
sliprännor. 

Vid Vikens Ry, omkr. 1 km. östnordöst om nyssnämnda fyndlokal, 
ligger 50 m söder om gården cn liknande häll av något större dimeij-
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Fig. 3. 
Häll med sliprännor. Djuramäsa skola, Allerum socken. 

sioner, med en omfattning av c:a 350 kvm. Även denna häll är full
ständigt övertäckt med slipskåror, som påträffas, varhelst man av
lägsnar det lager av mossa och jord, som döljer ytan (fig. 2). 

C:a 500 m nordväst om Vikens Ry ligger en mindre häll, kallad 
»Getaryggen», även denna försedd med flera sliprännor. 

Allerum socken. 

Vid Slusås, i en bäck c:a 500 m öster om Kristinelund, finnas ett 
par sliprännor i själva bäckfåran, där de ständigt överspolas av 
vattnet. 

Vid Spärlinge, i närheten av Hittarps fiskläge, skär en liten bäck 
genom sandstenslagret. Här iakttages 4 ä 5 sliprännor på cn horison
tal avsats i sandstensväggen. 

Vid Djuramåsa skola i Döshult uppsticker cn liten häll på själva 
skolplanen. Denna har varit helt övertäckt av jord och blottades när 
skolan för några tiotal år sedan byggdes. Hällen är försedd med tal
rika sliprännor (fig. 3). Vid en reparation å skolbygget 1922 på
träffades under byggnaden etl sandstensparti, som möjligen utgjorde 
en del av ett större, löst sandstensblock. Ett hörn, som vid arbetet 
slogs av, förvaras nu i Hälsingborgs museum; det har 12 vackra 
sliprännor på en yta av c:a 1 kvm. 
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Fig. 4. 
Sliprännor å sandstensvägg i Kvistoftailalen, Både horisontala och vertikala 
rännor iakttagas. Observera, att det överhängande klippartiet t. b. är täckt 

av sliprännor även jiä undersidan. 

Kvistofta socken. 

Ännu märkl igare ä r en fyndlokal söder om Hälsingborg, i Kvis-

toftadalen, vid pass 1,6 km söder om Gantofta station. H ä r u tmynnar 

i dalen en bred ravin, i vars branta sidor sandstenslagret ligger blot

tat. I dessa sandstensväggar finnas hundra ta l s s l iprännor, på sina 

ställen anbragta så tätt invid varandra , att ingenting finnes att se 

av bergväggens ursprungl iga yta (fig. 4) . De återfinnas även på un

dersidan av framspringande klippartier, där väggen ha r s tark lutning 

utåt. Vid basen äro de gärna vertikalt orienterade, medan de högre 

upp i regel fått horisontell inriktning. Arbetet ha r stundom måst 

utföras i en mycket obekväm stäl lning; under ett utskjutande block 

eller så högt uppe, som sliparen har kunna nå med uppsträckta 

armar . Vid grävning, som å r 1908 utfördes, anträffades nedanför 

klippan flintskärvor, krukskärvor , troligen från järnåldern, samt — 

vilket med hänsyn till det följande ä r av särskild betydelse — »bitar 

av modernare brynsten av röd sandsten».4 

' B r o r S c h n i t t g e r , Hälsingborgstrakten under forntiden. Hälsing
borgs historia I, sid. 78. 
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På samtliga platser äro sliprännorna av samma utseende, 40 ä 50 
cm långa och 6—8 cm breda — både bredare och smalare rännor före
komma dock. De finnas överallt på hällarna, på övre ytan likaväl 
som på sidorna. Stundom ligga flera parallella rännor invid var
andra, men det händer också, att de korsa varandra i olika riktnin
gar, varvid en ränna kan vara dragen tvärs över en eller flera äldre 
— ett förhållande, som är av en viss vikt, då detta kunnat ske endast 
om det slipade föremålet, i enlighet med vad ovan antagits, haft lång
smal form. På sidorna av en djupare ränna iakttages ibland spår 
efter äldre. Alla rännor äro djupast nedslipade i mitten, så att längd
snittet ej sällan har starkt konkav form; tvärsnittet är rundat, även 
om bottnen, särskilt i de bredare rännorna, kan vara mera plan. Dju
pet uppgår till 3 å 5 cm, men varierar mycket; upp till 10 a 12 cm 
djupa rännor ha konstaterats. Bredare, grunda slipytor förekomma 
även, ehuru icke på långt när i samma utsträckning som de vanliga 
långa och smala rännorna. 

Den gängse förklaringen till dessa sliprännor är, i analogi med de 
gotländska, att de tillkommit vid slipning av stenredskap, varvid sär
skilt de slipade flintyxorna åsyftas. En sådan tolkning kan väl icke 
direkt avvisas då det gäller sliprännor i block av hårdare bergart, 
särskilt de större, plana slipytorna. Men för den stora mängden av 
sliprännor i sandstenshäll är den säkert oriktig. Det är överhuvud
taget svårt att utpeka sådana former av stenredskap, vid vilkas till
verkning sliprännorna kunna ha bildats eller använts. Närmast till 
hands ligger att gissa på döstidsyxornas buktade smalsidor eller 
vissa typer av grönstensyxor. Smalare föremål, såsom trindyxor eller 
mejslar, skulle man däremot icke kunna bekvämligen hantera på 
grund av rännornas djup. Om rännorna stode i samband med sten
åldersverkstäder eller boplatser, borde emellertid dessa kunna konsta
teras genom massor av flintavfall i hällarnas närhet. Någon under
sökning av saken är visserligen icke gjord, men det är dock påtag
ligt, att fälten omkring hällarna icke innehålla flintor i större mängd 
än vad i dessa trakter är normalt. Det måste vidare framhållas, att 
sandstenen i hällarna är av alltför lös beskaffenhet för att kunna an
vändas till slipning av hårdare föremål. Stenen smulas lätt sönder 
och man kan utan svårighet skära eller sticka i den med ett vanligt 
pennknivsblad. Detta förhållande gör det också svårt att tillskriva 
vissa av rännorna någon högre ålder, Vore de förhistoriska, skulle 
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de i detta lösa och lättvittrande material knappast kunna stå med så 
skarpa konturer, som stundom är fallet. Ä andra sidan äro många 
rännor nästan utplånade av vittring. 

Mot rännornas uppkomst i samband med slipning av flintor eller 
redskap av hård stenart talar också det faktum, att en stor del av 
dem äro anbragta på sådant sätt, att slipning med hjälp av vatten 
icke kunnat ske. I Kvistoftadalens sandstcnsväggar ha ju för övrigt 
många rännor ett läge, som för den arbetande varit synnerligen obe
kvämt. Det kan icke vara tal om att i de ställningar, som han här 
måst intaga, utföra något arbete, som varit av mera prövande art 
eller som krävt mera än en mycket måttlig grad av precision. 

För att utröna möjligheten att slipa flinttöreraål företog förf. 
nyligen ett prov på en av hällarna vid Viken. En tillhuggen, tunn-
nackig yxa av 24,5 cm längd och en största bredd på smalsidan av 
2,5 cm utvaldes för ändamålet. Efter 10 minuters arbete hade yxan, 
som fördes med smalsidan emot stenen, i hällen åstadkommit en 
ränna av 4 cm bredd och 3 cm djup och snarlik de äldre, men med 
rakare sidor och mera pregnant tvärsnitt. På yxan var verkan emel
lertid mycket ringa, i det att blott för de största ojämnheternas vid
kommande någon slipverkan kunde iakttagas. För att färdigslipa en 
enda yxa skulle ett stort antal rännor ha förbrukats, då de givelvis 
ej kunnat användas till större djup än det bekväma handhavanclet av 
yxan medgivit. 

Då förf. för åtskilliga år sedan första gången fick anledning att 
sysselsätta sig med hällarna, blev resultatet också ganska snart, att 
rännorna näppeligen voro förhistoriska, utan sannolikt förskrevo 
sig från relativt sen tid. Deras verkliga betydelse var dock lika dun
kel som de gotländska svärdslipningsstenarnas, och det dröjde gan
ska länge, innan några uppgifter om rännornas användning kunde 
erhållas. 

År 1923 sammanträffade jag emellertid med en person, som kunde 
giva en acceptabel förklaring av sliprännorna. Det var den då 80-
årige lantbrukaren Lars Jönsson i Vikens Ry, ägare till den gård, 
vid vilken ovannämnda stora häll är belägen. Hans uppgifter voro 
överraskande, då det visade sig, att rännorna varit i praktiskt bruk 
ännu under hans livstid. Förklaringen var emellertid, som ofta i 
dylika fall, enkel nog. Min sagesman berättade, att i hans ungdom 
folk brukade komma till hällen för att genom avslipning på den-
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Fig. 5. 
»Vädjestenar» från Hälsingborgstrakten. Den mindre stenen t. v. huggen 

i Laröd, de båda övriga av modern Mjöhultstillverkning. 
L. 21,9, 26,9 och 31,7 cm. 

samma putsa till sina »vädjestenar», d. v. s. brynstenar för liar.5 Det 

var icke blott fråga om de närmaste g r a n n a r n a ; från flera ställen i 

Kullen — som i denna t rakt icke betecknar Kullaberg, utan hela 

halvön mellan Öresund och Skelderviken — kom man för detta ända

mål. Uppgifterna ha senare bekräftats av hans son, lantbrukaren 

Janne Larsson i Viken, som i sin barndom också hade sett h u r u folk 

slipade sina vädjestenar på hällen. Bruket hade då börjat upphöra, 

men själv hado han mången gång utfört samma arbete, och det var 

5 Till antikvarien Bror Schnittger har förf. angående sliprännorna lämnat 
vissa uppgifter, som av honom använts för uppsatsen om Hälsingborgstrak
ten under forntiden i Hälsingborgs historia I (1924). Vid donna tidpunkt 
hade jag erhållit kännedom om rännornas upjikomst genom slipning av 
vädjestenar, men ännu ej fått full klarhet om avsikten med slijmingen. Schnitt
ger, som fann tydningen av rännorna acceptabel, förmodade, att slipningen 
utförts av personer, som yrkesmässigt levat på tillverkning av vädjestenar. 
Dotta har emellertid icke varit fallet. Ingen av de slipstenshuggare, med 
vilka jag talat, brukade avputsa sina vädjestenar, och man kände f. ö. icke 
alls till något samband mellan dessa och sliprännorna. Av det följande 
framgår, att det icke varit vid t i l l v e r k n i n g e n , utan vid a n v ä n d 
n i n g e n av vädjestenarna, som slipningen skett. 
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icke många år sedan han sista gången slipade sin vädjesten. Han 
erinrade sig också hava hört sin morfar omtala, att man från grann
socknen Väsby tagit till Vikens Ry för dylik slipning. Även från 
annat håll har förf. sedermera fått bekräftelse på, att gammalt folk 
berättat om samma användning av sliprännorna. 

Vi måste här göra ett avbrott för att ägna någon uppmärksamhet 
åt den slipstenstillverkning, som sedan gammalt varit lokaliserad till 
dessa trakter av Skåne, och som stått i visst samband med sliprän
norna, emedan det varit brynstenar av den här tillverkade typen, som 
åstadkommit densamma. 

Dö till Rhät-liasformationen hörande sandstenslager, som ingå i 
Hälsingborgstraktens berggrund, lämna ett ypperligt material för 
slipstenar och ha givit upphov till en slipstenstillverkning av bety
dande omfattning och med säkerligen uråldriga anor. Numera brytes 
slipstensmaterial i Täppeshusen och Brandstorp sydost om Höganäs, 
men den äldre tillverkningen synes ha varit lokaliserad till trakten 
närmast norr om Hälsingborg, särskilt Pålsjö inom nuvarande stads
området och Laröd ett stycke norr om staden. På dessa platser finnas 
flerstädes nedlagda slipstensbrott. Tillverkningen har, åtminstone i 
äldre tid, huvudsakligen gällt brynstenar för liar, s. k. »vädjeste
nar» eller »sennor» och bedrevs i stor utsträckning som hemindustri 
av ett flertal huggare längs kusten. En betydande export av slipste
nar ägde då rum, även till utlandet. Så exporterade exempelvis grun
daren av Pålsjö fajansfabrik, Mikael Cöster, som under 1760-talet 
drev tillverkningen i stor skala, sina slipstenar huvudsakligen till 
Norge. För ett tiotal år sedan hade man på sina ställen ännu denna 
slipstenstillverkning som bisyssla, numera har huggningen dock 
praktiskt taget upphört och den tillverkning, som ännu äger rum i 
Mjöhult, är delvis industrialiserad. 

En vädjesten av det slag, som tillverkades i Hälsingborgstrakten, 
är en avlång, till huvudformen rektangulär slipsten, avtunnad emot 
ändarna och med starkt buktade smalsidor (fig. 5). Längden upp
går till 20 ä 30 cm, beroende på förbrukarnas olika krav — i Skåne 
och Blekinge gå de minsta stenarna, medan bohuslänningarna an
vända de största och smålänningarna föredraga en medelstorlek. 
Liknande slipstenar tillverkas även på Gotland, och gotländska 
vädjestenar saluföras numera i Hälsingborg, den gamla skånska till
verkningens centrum. Om typen har gammal hävd på Gotland, är 
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mig dock obekant. Vädjestenarnas utbredningsområde är enligt av 
försäljningscentralerna lämnade uppgifter skarpt begränsat. De an
vändas i Skåne, Halland, Småland, Bohuslän samt delar av Väster
götland och Östergötland. Norr om dessa trakter synes man föredraga 
brynstenar av helt annan form, parallellepipediska och till formatet 
betydligt mindre. Om denna typfördelning återspeglar äldre kultur
förhållanden är jag icke i tillfälle att avgöra — en undersökning av 
denna fråga kunde kanske lämna bidrag av intresse även för slip
rännornas vidkommande. 

Själva tillverkningsproceduren vid framställningen av vädjestenar 
måste jag här förbigå, då den är utan intresse för frågan om slip
rännornas uppkomst. Råhuggningen sker med olika slags hammare 
och renhuggningen med en hammare, vars huvud på båda sidor ändar 
i långa, böjda blad. I den moderniserade nutida tillverkningen av
putsas stenen genom slipning, vilket i äldre tid icke synes ha varit 
fallet. Det finnes inga uppgifter om, att sliprännorna skulle ha spe
lat någon roll för brynstenarnas tillverkning. 

Slipning av lien var ju fordom en procedur av långt större bety
delse än i våra dagar, då slätter- och skördemaskinerna övertagit 
det mesta av liens arbete. Särskilt slåtlern på naturlig äng krävde 
vassa liar och gick hårt åt deras egg. Vädjestenen var mycket flitigt 
i bruk. Numera sker väl slipningen i regel på en kringvriden slip
sten, men vädjestenen är dock icke helt bortglömd och måste till, då 
man är ensam om arbetet. Vid slipningen hålles lien med bladet på 
marken och eggen riktad snett uppåt, vädjestenen föres med högra 
handen så, att dess konvexa smalsida bearbetar eggen. Efter någon 
tids användning blev stenen emellertid sliten och den ursprungliga 
konvexa sidan plan eller urholkad, vilket gjorde stenen mindre tjän
lig för sitt ändamål. Det var häri det kritiska momentet låg; man 
gick då till den välbekanta hällen för att på denna avslipa vädje
stenen, så att den slitna sidan återfick sin ursprungliga, buktade 
form. Arbetet motsvarade således den justering, som tid efter annan 
måtte vidtagas med varje slipsten för att få slipytan avjämnad och 
plan. Vid putsningen av vädjestenen fördes denna fram och tillbaka 
på hällen och åstadkom därvid den typiska sliprännan. Detta gick 
ganska fort, och det torde knappast ha behövts mer än en enda av-
slipning, för att rännan skulle bliva ganska djup. Samtidigt med 
ovannämnda försök med slipning av en flintyxa företogs ett liknande 
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prov även med en vädjesten. Efter 10 minuters arbete hade också 
denna sten åstadkommit en ränna av omkring 4 cm bredd och tre 
cm djup; den bet alltså på hällen lika bra som flintyxan. Rännan 
blev av alldeles samma form som de gamla sliprännorna, av vilka 
flera icke voro större. Detta är ägnat att i sin mån förklara den 
stora mängden av sliprännor, som måste bildas, då sådan slipning 
försiggått under långa tider och med hjälp av både grannar och 
främlingar. Det är tydligt, att dessa hällar befunnits särskilt lämp
liga för ändamålet, eftersom de användes i så pass stor utsträckning 
av traktens befolkning. Att även relativt långväga främlingar kommo 
dit torde väl bero på, att man begagnat tillfället, när ärende före
fanns till Viken eller Hälsingborg, att i förbifarten göra ett uppe
håll för att justera den medförda vädjestenen på hällen, som man 
visste var bekväm och bra för detta arbete. 

Det finnes ingen anledning att betvivla riktigheten av denna enkla 
och naturliga förklaring av sliprännorna i Hälsingborgstraktens 
sandstenshällar. Tillslipningen av brynstenar på hällarna och i ravi
nernas sandstensväggar har synbarligen varit ett utbrett bruk — jag 
erinrar om fynden av brynstensbitar nedanför branten vid den ovan 
omnämnda lokalen i Kvistoftaclalen — som försvunnit efterhand som 
vädjestenarnas användning alltmera minskat och modernare slip-
ningsmetoder efterträtt de äldre. 1 de flesta fall har bruket redan 
råkat i glömska, men minnet har dock på enstaka ställen levt kvar 
ända in i våra dagar. Om brukets ålder i övrigt i Hälsingborgstrakten 
kan f. n. ingenting sägas, men det förefaller (roligt, alt det går myc
ket långt tillbaka i tiden. 

Huruvida denna tydning av sliprännorna i sandstenshäll även är 
tillämplig på de rännor och slipytor, som anträffas i block av hår
dare bergarter, har jag ännu icke haft tillfälle att närmare under
söka. Frågan blir här mera komplicerad, då stenar med slipytor ju 
bevisligen anträffats under förhållanclen, som göra deras samhörig
het med sten- eller bronsålder uppenbar. Ej heller har jag möjlighet 
att bedöma, om de gotländska svärdslipningsstenarna kunna ha upp
kommit på samma sätt eller eventuellt vid tillverkning av brynstenar. 
Rännornas form och allmänna karaktär synas mig dock i båda fallen 
erbjuda påfallande likheter och det torde icke vara osannolikt, att en 
undersökning av svärdslipningsstenarna med utgångspunkt från 
ovan relaterade parallellfall kan go belägg för liknande ursprung. 
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F ö r svärdet och lien har väl slipningen skett på samma sätt. Skulle 

det visa sig, att även de gotländska svärdsl ipningsstenarna stå i 

samband med tillverkningen eller tillputsningen av själva b r y n 

s t e n e n, föreligger ju dock ett åtminstone indirekt samband med 

slipningsproceduren, som i sin mån kan förklara namnet svärdslip-

ningssten. 

ZU8AMMENFASSUNG 

TORSTEN MÅRTENSSON: Die praktische Verwendung der 
Schlei irinnen. 

Zu den rätselhaftcsten der nordischen Altertiimer gehören dio sog. 
Schwertscbleifsteine, die besonders von Gotland ber bekannt sind. Mit diesem 
Namen bezeichnet man die lösen Steinblöcke öder fest anstcbenden Felsen, 
deren ebene Oberseitc eine öder mehrere länge und scbmale Kiiiiien aufwcist, 
welche durch Schleifen eines Gegenstandes gegen die Oberfläche des Steines 
zustande gekommen sind. Im allgemeinen hat man geglaubt, dass diese 
Hinnon bei der Herstellung steinzeitlicber Geräte entstanden seien. Die 
neiiere Forschung (Lileraltir S. 120. Anm. 2) hat jedoch den Nacbweis 
erbracht, dass ein grosser Teil der Schleifrinnen wegen der Lage der Stein
blöcke im Verhältnis zur Landhebung auf Gotland n i c h t f r t i h e r als 
während der Eisenzeit entstanden sein känn. Die Frage nach ihrer Be
deutung und Anwendung ist ein ungelöstes Problem gewesen. 

Schleifrinnen treten indessen auch ausserhalb Gotlands aut und nicht nur 
auf Steinblöckcn und Felsplatten, sondern auch an Gebäuden (Abb. 1). Sobr 
zahlreich kommen sie in der Gegend der Stadt Hälsingborg im nordwest-
licben Schonen vor, wo sie auf Felsplatten öder an L^elscnwänden von losem 
Rät-Liassandstein angetroffen werden, zuweilen in soldier Menge, dass sie, 
so bei Vikens Ry (Abb. 2) öder in dem Kvistoftatal (Abb. 4), zu Hunderten 
gozählt werden können. Dem Charakter nach gleichen diese Schleifrinnen 
den gotländischen, und sie haben ein besonderes Interesse, weil man ib rer 
Anwendung auf dio Sjmr kommen känn; die Rinnen sind nämlich noch vor 
einem Menschenalter in jrraktisdiem Gebrauch gewesen. Sie sind sekundär 
entstanden im Zusamraenbang mit dem Schleifen von Sensen, also einem mit 
dem Schwert verwandten Schneidengerät. Das Sensenschleifen selbst wurde 
mittds Wetzsteinen von der Form, wie Abb. 5 sie zeigt, ausgefuhrt, sog. 
»vädjestenar» öder »sennor», fiir deren Herstellung und Export eben die 
Hälsingborger Gegend ein uraltos Zentrum gewesen ist. Die Schneide der 
Sense wurde dabei mit der konvexen Schmalseite des Wetzsteins bearbeitet. 
Wenn diese letztere durch die Abnut/.iing plan odcr konkav und dadureh 
fiir ihren Zweck unbrauchbar geworden war, ging man zur Felsplatto und 
sdiliff den Wetzstein gegen diese, bis die Schmalseite ihre gebogene Form 
wiodererbalten hatte. Dabei bildete sich in der Felsplatte eine Schleifrinne 
heraus, und es bedurfto gar nicht langer Zeit, eino solche zustande zu 
bringen. Angestelltc Versucho zeigten, dass 10 Minuten Arbeit mit einem 
Wetzstein gentigte, um eine deutliche Binne einzuschleifen. 

Der Brauch, Wetzsteine an den Sandsteinfelsen zuzuriebten, diirfte frtiher 
sehr verbreitet gewesen sein, ist abor in Vergesscnbeit geraten, scitdem neue 
Schleifmethodon aufgokommen sind und die Erntomascbincn den grössten 
Teil der Arboit der Sense libernomraen haben. 


