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2.

Några minnen från Medelpads och Ångermanlands
stenålder.

Af

J“. Olsson.

I Medelpad äro fynd från stenåldern mycket sparsamma. År 
1875 kände man derifrån endast en flintyxa af skandinavisk typ 
samt tre skifferredskap af arktiska typer,1 och sedermera hafva 
endast få nya stenåldersfynd derifrån blifvit bekantgjorda. Några 
der funna stenredskap af sydskandinavisk typ, som kommit till 
min kännedom, torde derför förtjena att här omnämnas.

År 1888 erhöll Jämtlands läns fornminnesförening såsom gåfva2 3 * 
en liten flintyxa och en stenyxa med skafthål, båda funna vid Nedan
sjö i Stöde socken.

Flintyxan är en rätyxa med spetsoval genomskärning. Den 
afsmalna!' blott obetydligt uppåt och har endast eggen och nedre 
delen af sidoytorna slipade. Den skarpa eggen, som bildar en 
båge, har båda ytorna konvexa. Yxan, som tillhör Montelius’ typ 
A,8 hvilken anses vara den äldre, öfverensstämmer mest med fig. 7, 
sid. 244, i nyss anförda afhandling, men är delvis slipad och af- 
smalnar ej fullt så mycket. Längden är 112 mm., bredden nedtill 
45, upptill 38, största tjockleken 23 mm.

Den andra stenyxan, som är af trapp, har skafthålet mycket 
nära hanen och liknar mest Sv. forns. fig. 34. Yxan är på ytan 
slipad, dock, i följd af materialets beskaffenhet, icke öfverallt; 
banen är föga nedtryckt men något sned (främre ytan 22, den 
bakre 35 mm. lång). Skafthålet är öfverallt lika vidt, omkring

1 Uongres intern. d’anthrop. et d’arch. Session de Stockholm. I, pag. 
175, 191; Antiqvar. tidskr. lil, s. 184; Månadsbl. 1874, s. 173.

2 Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift I (Ostersund 1889), s. 28.
3 Sur les differens types des haches en silene etc. i Congres intern. 1. c.

I, 238.
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25 imil. i diam., och går vinkelrätt mot yxans bredsidor. Eggen är 
något skadad, men bär varit bågböjd och icke skarp. Emedan 
sidoytorna och bakre ytan äro kullriga, saknar ytan skarpa kanter. 
Längden är ISO mm., största bredden 70, tjockleken 50 ä 58 mm. 
Den är större och tyngre än de borrade yxor, som blifvit funna i 
Jämtlands län.

I Tynderö förvaras sedan många år hos en fiskare en der
städes funnen qvarterslång stenyxa af mörkgrön sten med skafthål. 
Afven denna liknar alldeles Sv. forns. fig. 84 (men skafthålet är 
fullbordadt).

Från Ångermanland har Östersunds läroverks museum år 1888 
erhållit öfre delen af en spjutspets af svart skiffer, funnen samma 
år vid stranden af Hultsjön i Graninge socken. Spjutspetsen är 
ryggad på båda sidor. Fragmentets längd är endast 00 mm.

Större intresse har ett annat fyndställe i en ödslig trakt af 
Ångermanland. Löjtnant Grundström, ingeniör vid statens jernvägs
byggnad, fann åren 1888 och 1889 vid sydöstra stranden af sjön 
Strupen inom Eds socken, men nära gränsen till Skorpeds socken, 
der jernväg nu är byggd, flera saker, som synas antyda, att bär 
tillverkats redskap af skiffer och möjligen äfven af ben. Han fann 
på den sandiga stranden, dels på ytan, dels vid sökande i sanden, 
4 hela spjutspetsar af skiffer (svart, brun, grönfläckig, hvit), 15 frag
ment af dylika spjutspetsar, stycken af oarbetad skiffer (mest röd
brun) samt många flintskärfvor och beuskärfvor spridda på stranden. 
Äfven några af benbitarne tycktes vara slipade.

Genom stud. F. Bergman bär Östersunds läroverks museum af 
fyndet erhållit nedre delarne af 4 skifferspjutspetsar samt teck
ningar i naturlig storlek af 7 andra skifferredskap, en sten med 
två rännformiga fördjupningar, antagligen använd vid slipning af 
redskap, några andra dels oarbetade, dels möjligen bearbetade stenar 
(äfven flinta) och beuskärfvor, hvarjemte en fullständig spjutspets 
af egendomlig form förevisades.

De tolf skifferredsltap från detta fyndställe, hvilka jag sett i 
original eller afbildning, äro:

1) En spjut- eller pilspets af svart skiffer, nedtill alldeles tvär, 
framtill vackert tillspetsad och försedd med djupt urholkade, framåt 
försvinnande rännor, en längs midten af hvardera ytan. Typen är 
ny. Längd 65 mm., bredd 19, nedtill 16 mm.
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2) En spjutspets, nedtill tvär oell nied framåt försvinnande 
rännor såsom hos föregående, men nied sned (förmodligen eneggad) 
och mera hvass spets. Längd 88, bredd 23, nedtill 15 nini.

3) En spjutspets af röd skiffer med ett grönt bälte. Den är 
till formen hjertlik och således ganska egendomlig, påminnande 
om formen på några flintpilspetsar. Längd från urnypningens midt 
till spetsen (18 mm., bredd nedtill 50 mm.

4) En spjutspets af brun och grön skiffer, ryggad, utan tånge 
eller mothakar, nedtill rundad och försedd med två inskär
ningar midt emot hvarandra nära nedre ändan. Längd 54, bredd 
13 mm.

5) Nedre delen af en ryggad spjutspets utan mothakar men 
med lång tånge, lik fig. 72 i Månadsbl. 1874. Bredd 30 nini. (frag
mentets längd 60 mm.).

6) Nedre delen af en ryggad spjutspets, utan tånge eller sido- 
skåror, af brun och grön skiffer. Ryggen på den ena sidoytan når 
icke ända fram till den rundade nedre ändan. Bredd 18 ram.

7) En dylik.
8) En ryggad tvåeggad tånge till en spjutspets af hvit skiffer. 

Den har nära öfre ändan två inskärningar midt emot hvarandra.
9) En på ena ytan ryggad, på den andra konvex, tvåeggad 

tånge till en spjutspets af mörk (något violett) skiffer.
10) Nedre delen af en spjutspets eller knif af brun skiffer, lik 

fig. 74 i Månadsbl. 1874. Den är ganska tunn och afsmalnar nedåt 
mot den tvärt afslipade ändan.

11 och 12) Öfre delen af två ryggade och temligen trubbiga 
spjutspetsar. Bredd intill 30 mm.

Af det anförda framgår, att icke blott materialet utan äfven 
formerna på skifferredskapen äro mycket vexlande och till en del 
förut obekanta.

Man känner på den skandinaviska hallon flera ställen, der 
flint- och stenredskap af sydskandinaviska typer blifvit tillverkade, 
men hittills intet, der skifferredskap tillverkats.1 Dessa senare hafva

1 År 1890 skänkte sturi. Santesson till Statens Hist. Mus. (N:r 8672) 
en del af ett dylikt verkstadsfynd från stranden af Backsjön i Resele 
socken, Ångermanland, nämligen: en liten pil- eller spjutspets af ler
skiffer, bitar af 5 spjutspetsar af lerskiffer, 26 små, slagna stycken af 
en tät, hälleflintliknande gråsvart bergart, 5 små, slagna stycken sanno
likt af sydsvensk flinta, 4 små. slagna stycken af hälleflinta oell qvart-
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mest blifvit funna i enstaka exemplar eller några få tillsammans, 
endast i afskrädeshögen vid Stenkjaer i N. Trondhjems arnt hai
man funnit flera skiffer- och hornredskap tillsammans. I norra 
Jämtland äro dock äfven flera skifferredskap funna tillsammans, 
dels i en grusbacke i Ströms socken (20 stycken spjutspetsar), 
dels vid stranden af sjön Skärvången i Föllinge socken (flera spjut
spetsar, mejslar, yxa).1 Man har uppgifvit, att skifferredskapen 
troligtvis blifvit tillformade genom sågning med en flintskärfva och 
sedan slipade. Ett stöd för en sådan förmodan skulle man kunna 
finna deri, att vid sjön Strupens strand jemte skifferredskap och 
oarbetad skiffer äfven hvässa flintskärfvor förekomma. Stället för- 
tjenade att närmare undersökas.

sit samt ett litet stycke svart qvartsit, från hvilket små, filia spån af- 
slagits rundtorn. q jyf_s

1 Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift I, sid. 11, 12.


