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Minnen från stenåldern i Norrland.

i.

Norrländska fornsaker från stenåldern
i Nordiska museet,

beskrifva af

P. G. Vistrand.

Gestrikland.

Järbo socken.

1. Mejsel af sten, 20 cm. lång, 3 cm. bred nedtill. Närmast lik 
en trindyxa, men med en flat sida, i hvars förlängning eggen 
ligger. Motstående sida kullrig och hög på midten. Slipad. — 
Från Vreten. -— Förvärfvad 1879. N:r 27,418 i Nordiska mu
seets samlingar.

Helsingland.

Skogs socken.

2. Spjutspets af mörkgrå skiffer, 10,5 cm. lång, omkr. 1,5 cm. bred. 
Afbildad i Månadsbladet 1874, sid. 1(52. — Hittad för lång tid 
tillbaka jemte följande knifblad under en trädrot nära Själ
stugan. — Gåfva till museets samlingar 1873. N:r 2,854.

3. Knifblad af grå glimmerskiffer, 12,5 cm. långt, 3 cm. bredt. 
Tvåeggadt och nästan jemnbredd med temligen trubbig udd. 
Båda bredsidorna äro kul 1 riga. Utan tånge, men med två in
skärningar midt emot hvarandra nära den nedre tvära änden. 
— Fyndort såsom föregående. — N:r 2,855.
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Rengsjö socken.

4. Trindyxa af sten, 14 cm. lång, 4 cm. bred nedtill. Vanlig 
sydsvensk typ med rät, något snedsliten egg. — Funnen vid 
nyodling å Bredmya torp. — Gåfva 1885. N:r 45,573.

5. Yxa eller mejsel af sten, 12 cm. lång, 4 cm. bred nedtill. 
Mycket oregelbunden form. Eggen skadad. — Fyndomständig
heter såsom föregående. — Gåfva 1885. N:r 45,574.

6. Bätmejsel af sten, 11 cm. lång, 4 cm. bred i eggen. Upptill 
afsmalnande och nästan trind; eggen rak, slipad å båda sidor. 
— Fyndomständigheter och ort såsom föregående. —• Gåfva 
1885. N:r 45,575.

7. Spjutspets af täljsten, 11 cm. lång, 3 cm. bred; å båda bred
sidorna med rygg, som nedtill försvinner i jemnhöjd med spju
tets hullingar. Tången är temligen bred och lång. — Funnen 
1885 vid plöjning å den så kallade Lapphagen, öster örn Höle 
by. Anmärkas bör, att Lapphagen omkring 50 år före fynd
året behoddes af en lappfamilj. — Gåfva 1889. N:r 59,337.

Ramsjö kapell.

8. Bätmejsel af mörk kvartsitskiffer, 20 cm. lång, 5,5 cm. bred i 
eggen. Närmast lik fig. 60 i Månadsbl. 1874, sid. 151. — Funnen 
å n:r 1 Ramsjö kyrkby. — Gåfva 1877. N:r 18,961.

9. Nedre delen af en skafthålsyxa af sten, söndersprungen i skaft
hålet, 9 cm. lång, 4,5 cm. bred nedom hålet, 4 cm. hög i eggen. 
Bredsidor plana med åt båda hållen utsvängd egg. — Fyndort 
såsom föregående. — N:r 18,962.

10. Spjutspets af mörkgrå skiffer, nedre delen afslagen, 7,5 cm. 
lång, 1,5 cm. bred. Lik fig. 62 i Månadsbl., sid. 62. — Funnen 
vid dikning af en myr i Hedsjö by. — N:r 45,661.

Hogdals socken.

11. Yxa af sten med skafthål, 8 cm. lång, 4 cm. bred tvärs öfver 
skafthålet, 5 cm. hög i eggen. Jfr Congrés international, Stock
holm 1874, fig. 3, sid. 285. — »Funnen i Huskölen midt emot 
hemmanet på södra sidan om elfven.» Har under senare tider 
begagnats för att begränsa elden vid skogsbrand, då elden 
troddes ej skola gå utom det område, kring hvilket yxan 
släpades. — Gåfva 1877. N:r 18,960.
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Medelpad.

Sköns socken.

12. Hammar for mig yxa af sten med skafthål, 10 cm. lång, 3 cm 
bred öfver skafthålet, 2 cm. hög i eggen. Närmast lik tig. 4, 
Congrés international, Stockh. 1874, sid. 285, men utan den 
knappformiga utsvällningen kring hammaren. — Hittad i en 
grafhög vid Kilsta. — Gåfva 1877. N:r 19,143.

Torps socken.
13. Hålmejsel af hård grå skiffer, 22 cm. lång, 4 cm. bred i eggen. 

— Från Torps socken. — Gåfva 1877. N:r 16,242.

Hafverö socken.
14. Mejsel af sten, 18 cm. lång, 3 cm. bred. Lik n:r 1. — Hittades 

på hösten 1885 vid jordschaktning å Östavalls egor. — Gåfva 
samma år. N:r 4(1,633.

Jämtland.

Rätans socken.
15. Del af hacka af sten med skafthål, afbruten i skafthålet, nedre 

delen 11 cm. lång, 4,5 cm. bred öfver skafthålet. Ursprung
ligen polerad med kullrig framsida och konkav baksida. Spetsig 
mot eggen, som är något bakåtböjd. — Från Rätans socken 
utan närmare angifven fyndort. — Inköpt 1885. N:r 45,700.

Ragunda socken.

16. Klubba af sten med skafthål, 21 cm. lång, 14 cm. bred öfver 
skafthålet. Finsk typ med oregelbundet, borradt hål. Vid hvar
dera sidan örn hålet en upphöjning. Afbildad tig. 1. — Funnen 
inom Ragunda socken. — Gåfva 1887. N:r 54,450.

Åsans kapell.

161. Yxa af sten med skafthål, 12,5 cm. lång, 6 cm. bred öfver hålet, 
2,5 cm. Idig i eggen. Funnen i Åsansforsen. Inköpt 1885. 
N:r 45,635.
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Ångermanland. 

Nordingrå socken.

17. Spjutspets af rödbrun lerskiffer, afbruten i båda andar, 3,5 cm. 
lång, 1 cm. bred, svagt ryggad. — Hittades 1884 i en åker i 
Öfverveden. — Inköpt 1888. N:r 64,140.

18. Spjutspets af rödbrun lerskiffer, 11,s cm. lång, 2,6 cm. bred; 
å båda sidor ryggad. Hullingar saknas och udden är afslagen. 
Tången nedtill tunn och med tvär afslntuing. — Funnen 1891 
vid odling å egor, hörande till torpet Veda, — N:r 64,305.

19. Mejsel af olivin, 8,s cm. lång, 4 cm. bred och 2 cm. tjock, 
med en kullrig och en plan bredsida; egg och bane i den se
nare sidans förlängning. Ballen sned, bildar vinkel mot den 
rundade bredsidan. — Inköptes 1891 jämte n:r 20—28 af hem
mansegaren Kristoffer Wallin i Öfverveda, som funnit densamma 
efter 1886 å sina egor, omkring 2 å 300 meter från sjö. N:r 
64,306.

20. Bedskap af grå lerskiffer, 3 cm. långt, 3 cm. bredt i eggen, 
med en plan och en kullrig bredsida. Eggen, å ena sidan ur
gröpt, ligger i den plana bredsidans förlängning. Redskapet



liknål- närmast en liten hålmejsel, hvars öfre del blifvit af- 
slagen. — Fyndort såsom n:r 19. — N:r 64,307.

21. Knifskaft af rödbrun lerskiffer, 7,6 cm. långt, 2 cm. bredt i
brottet, der bladet vidtagit. Nära brottet finnes i hvardera 
kanten en mindre förhöjning, ungefär som å fig. 50 i Månadsk!. 
1874, sid. 105. 1 skaftets tvära afslutning en liten inskärning.
— Fyndort såsom n:r 19. — N:r 64,308.

22. Hålmejsel af ljusgrå lerskiffer, 13 cm. lång, 4,7 cm. bred på 
midten samt 1,5 cm. tjock; med plana bredsidor och eggen i 
den enas förlängning. Liknar närmast fig. 66 i anförda månads
blad, men afsmalna!- mot båda ändar och synes vara tunnare. 
Eggen med tvenne refflor. — Fyndort som n:r 19. — N:r 64,309.
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Fig. 2. Skifferlera/. Nordingrå s:n. l/2• Fig. 3. Skifferkol/. Nordingrå s:n. 1 2.

23. Knif af grå skiffer, 8,5 cm. lång, 2 cm. bred, krumböjd med 
konvex egg. Af bildad fig. 2. Skaft och blad äro tydligt skilda 
genom en inskärning i båda kanter. Udden afbruten, måhända 
i senare tid. — Fyndort såsom n:r 19. — N:r 64,310.

24. Del af spjutspets af rödbrun lerskiffer, udden med en liten del 
af bladet, 5,:s cm lång, 2 cm. bred i brottet. Bredsidorna äro 
rundade med en svag ryggås i midten; saknar egg och har 
trubbig udd. — Fyndort som n:r 19. — N:r 64,311.

25. Knif af rödbrun lerskiffer, 7 cm. lång, 1,7 cm. bred; krum
böjd, närmast lik fig. 7, men saknar inskärningar i kanterna. 
— Fyndort såsom n:r 19. — N:r 64,312.

26. Knif af mörkgrå skiffer, 8,5 cm. lång, 5 cm. bred å bladets 
midt; tvåeggad med rygg å båda bredsidor. Afbildad fig. 3.
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Vid bladets bas tvänne bak, som skilja blad oell skatt; det 
senare afbrutet är nu 3,5 cm. långt. — Fyndort som n:r lil. — 
N:r 34,313.

27. Tvåarmadt redskap af rödbrun skiffer, 5,5 cm. högt med 10 cm. 
armvidd. Ena armen afbruten, den andra med en bladlik af- 
slutuing. Jfr tig. 6. — Fyndort som n:r 19. — N:r 64,314.

28. Redskap af rödbrun skiffer, 4,5 cm. långt, 1 cm. bredt. Liknar 
närmast ett eneggadt knifblad, som ej blifvit slipadt. Spetsigt 
i ena änden och tvärt afhugget i deli andra samt der försedt 
med små temligen obetydliga inskärningar eller hak. — Fynd
ort såsom n:r 19. — N:r 64,315.

Fig. 4. Stenyxa. Vibyggerå s:n.

Vibyggerå socken.

29. Yxa af glimmerskiffer med skafthål, 12 cm. lång, 3 cm. bred, 
3 cm. hög, båtformig och starkt kölad. Yxan är nedtill i eggen 
skadad och tor öfrigt illa medfaren. Skafthålet å baksidan 
med hög fals är å framsidan ovanligt litet, knappt 1 cm. i 
genomsnitt. Se föröfrigt ofvanstående tig. 4. — Hittades för 
länge sedan vid harfning i en åker å hemmanet n:r 2, Nyland, 
omkring */♦ mil från sjö. — N:r 57,573.

30. Del af yxa af sten med skafthål, endast nedre delen, sönder- 
sprungen i skafthålet, 11 cm. lång, 5 cm. bred, 4,5 cm. hög i 
eggen; vanlig form. Baksidan nästan plan med något utsvängd 
egg; framsidan rundad och utan tydlig öfvergång i smalsidorna.
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— Hittades omkring 1878 vid nyodling å hemmanet n:r 1 Norr
gällsta. — Inköptes för museet 1888. N:r 57,580.

Skogs socken.

31. Knifblad af skiffer, i båda ändar afbrutet, 8 cm. långt, 3,5 cm. 
bredt. Har antagligen tillhört en krumböjd knif af samma 
form som tig. 7. Tvåeggadt. — Hittades 1884 på omkring en 
tredjedels meters djup å hemmanet n:r 1 Kläpp. Knifven var
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oskadad, då han påträffades, niell sönderslogs sedan utan att 
bitarna tillvaratogos. Kol syntes vid fyndstället och stensåker 
äro hittade i dess omedelbara närhet. -— Gåfva 1888. N:r 57,509.

32. Knif af svart skiffer, 13 cm. lång, 4 cm. bred. Slipad och 
tvåeggad. Afbildad tig. 5. — Inköptes 1888 af torparen D. 
Nordlander i Fantskog och är antagligen hittad derstädes. — 
N:r 57,526.

33. Tvåarmadt redskap af rödbrun lerskiffer med 7 cm. armvidd 
och 4 cm. höjd. Afbildadt fig. 6. Elia armen afslagen. -
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Hittat! å hemmanet n:r 3 Kläpp. — Inköpt 1888. N:r 57,527. 
Anmärkas bör, att redskap, som mycket påminna örn detta, 
men af jern och med armar af trä ännu nyttjas af lapparne, 
såsom skrapor vid garfning.

34. Knif af kvarts- och magnetitblandad täljsten, 15 cm. lång, 4 
cm. bred, tvåeggad med en tydlig rygg å ena sidan i kuifvens 
längdriktning. Se vidare förestående tig. 7. — Hittades 1888 
i en åker å hemmanet n:r 2 Kläpp ungefär 600 meter från 
närmaste sjö. — N:r 57,542.

Bjertrå socken.

35. Knif af rödbrun skiffer, 11 cm. lång, med 3 cili. bredt blad. 
Tvåeggad och krumböjd. Skaftet, som är 2 cm. bredt vid 
ölvergången i kuifbladet, skiljes från detta genom ett hak i 
hvardera kanten. — Hittades bland småsten i en åker å n:r 1 
Grössjö och var då utsi agen i udden. Ej långt från samma 
fyndställe påträffades 1887 en spjutspets, som insändes till 
Statens historiska samlingar. — Inköpt 1888. N:r 57,538.

Eds socken.

36. Yxa af sten med skafthål, 13 cm. lång, 5 cm. bred öfver skaft
hålet, 5 cili. hög i eggen. Vanlig form med plana bredsidor 
och rundad hammare. — Hittad för lång tid sedan, troligen i 
Eds socken. — Inköpt 1890. N:r 64,177.

Lidens socken.

37. Rätmejsel af skiffer, 16 cm. lång, 5,5 cm. bred. Smalare upp
till och nedtill. Eggen slipad från båda sidorna. — Från 
Krånge. — Inköpt 1875. N:r 9,840.

38. Spjutspets af ljusgrå lerskiffer, 15 cm. lång, 3,5 cm. bred. 
Bladet med hög rygg å båda sidor samt med hullingar. Tången 
kort och slät med tvär afslutning. — Från Krånge. — Inköpt 
1875. N:r 9,847.

Högsjö socken.

39. Yxa af sten, 18 cm. lång, 6 cm. bred, 4 cm. hög i eggen. 
Nästan oval och knackad. Å framsidan en hög ås i yxans
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längdriktning och spår af nötning för ett tilltänkt skafthål. Bak
sidan plan och eggen något utsvängd. — Inköpt 1890 i Kärrby, 
der hon hittats i en sandgrop å byns gemensamma egor. — 
N:r (14,149.

Nätra socken.
40. Hacka af glimmerskiffer med skafthål, 19 cm. lång, hem. bred 

öfver skafthålet. Framsidan rundad med en låg ås från spetsen 
till skafthålet; baksidan plan. Hammaren afsmalnande uppåt. 
Spetsen nedtill nästan rund och utan egg. — Från Nyland. — 
Vidare uppgift örn fyndförhållanden saknas. — N:r 64,261.

41. Yxa af sten med skafthål, 15 cm. lång, 7 cm. bred öfver skaft
hålet, 5 cm. hög i eggen. Nästan rombformig, slipad, med plan 
baksida och något kul Inga smalsidor och framsida. Hammaren 
afsmalnar uppåt. — Från Nätra socken utan närmare angifven 
fyndort. — Inköpt 1890. N:r 64,262.

Arnäs socken.

42. Rätmejsel af täljsten, 10 cm. lång, 4,5 cm. bred i eggen. Vanlig 
sydsvensk form, finslipad. — Hittades 1888 vid nyodling i 
Bygdom. — N:r 64,233.

43. Yxa af sten med skafthål, 14 cm. lång, 5,5 cm. bred, 3 cm. 
hög i eggen. Knackad och slipad, vanlig form, med eila bred
sidan af hammaren bortslagen. -— Hittades mot slutet af 1880- 
talet under plöjning af en åker å hemmanet n:r 3 Bygdom. — 
N:r 64,234.

44. Rätmejsel af sten, 12 cm. lång, 5 cm. bred. Delvis finslipad. 
Eggen i den ena bredsidans förlängning och starkt afsneddad 
mot den andras plan. — Hittad i lerjord vid plöjning af en 
gräsvall å hemmanet n:r 2 Bygdom. — N:r 64,236.

45. Hålmejsel af svart, hård skiffer, 10 cm. lång, 3 cm. bred i 
eggen. Arktisk, mindre vanlig form, finslipad, med aflångt 
fyrkantig genomskärning. — Funnen 1889 i lerjord vid jord- 
tägt å hemmanet n:r 1 Brunsnyland. — N:r 64,240.

46. Spjutspets af ljusgrå hård skiffer, med afslagen udd, 13 cm. 
lång, 4 cili. bred vid basen. Å båda sidor ryggad. Har två 
luillingar och kort, tvär tånge. — Funnen i lerjord vid dikning 
å hemmanet n:r 2 Högby. Sönderslagen vid fyndtillfället. — 
N:r 64,245.
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47. Spjutspets af rödbrun skiffer, 9,5 cm. lång, l,s cm. bred vid 
basen. Liknar närmast flg. 52 i Månads!)!. 1674, sid. 105, men 
är ej fullt så spetsig och har dessutom en mindre inskärning i 
spetsen af tången. — Hittades 1889 i lerjord vid dikning å n:r 1 
Smedbyn. — N:r 64,246.

48. Spjutspets af grå skiffer, med afbruten udd och tånge, 15 cm. 
lång, 3,5 cm. bred vid basen. Snedt ryggad i spjutets längd
riktning och vid basen försedd med tvenne starka hullingar. 
— Hittad å samma hemman som föregående, meu ej samtidigt. 
— N:r 64,247.

49. Spjutspets af gröngrå skiffer, med afbruten udd, 19 cm. lång, 
3 cm. bred vid bladets öfvergång i tången. Lik n:r 69 i nyss 
ant. arbete, sid. 159, men ryggningen fortsattes till slutet af 
tången, som deremot saknar refflor. — Påträffades 1879 i ler
jord vid nyodling å en torplägenhet under n:r 1 Utanlandsjö. — 
N:r 64,303.

Grundsunda socken.
50. Both af flinta, mellersta delen af bladet, 6 cm. lång, 3,5 cm. 

bred. Tvåeggad och oslipad. — Hittades för flere år sedan i 
n:r 1 Oden. Sönderslagen vid fyndtillfället. — Inköpt för 
museet 1890. N:r 64,297.

51. Mejsel af flinta, 18 cm. lång, 5 cm. bred i eggen, 2,5 cm. tjock. 
Sydsvensk typ, delvis slipad. Eggen ensidig och något ur
holkad. — Hittades omkring 1850 vid dikning å u:r 3 Godmark, 
ej långt från Husums å. — Inköpt 1890. N:r 64,300.

Gideå socken.
52. Spjutspets af rödbrun skiffer, 8 cm. lång, 1,3 cm. bred. Nästan 

jemnbred, med hullingar och rundade sidor. — Hittad omkring 
1850 vid nyodling å Gideå bruks egor. —■ Inköpt 1890. N:r 
64,302.

Vesterbotten.

Skellefte socken.

53. Hålmejsel af gulgrå flinta, 16,5 cm. lång, 5,5 cm. bred i den 
nu skadade eggen. Vanlig sydsvensk typ, slipad. — Tillhör 
det märkliga fynd, som omkring 1830 gjordes vid Byske eif å
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Bjurselet» bys egor. Under gräfningen af en brunn omkring 
900 meter från elfven och en mil från hafvet påträffades å Va 
meters djup ej mindre än 70 flintmejslar, stälda med eggen 
nedåt i en krets af vid pass en meters genomsnitt och omgifna 
af en mörk rand (multnadt trä). Anmärkningsvärdt är, att man 
i närheten af fyndstället påträffat, utom flere liknande verktyg, 
dels en mängd flintskärfvor, dels ett större flintstycke, från 
hvilket bitar i gammal tid äro afslagna, och som tydligen är 
att anse som ett råämne, hvaraf verktyg skulle förfärdigas. — 
Skänktes jemte de tvenne närmast följande numren till museet 
1875 af brukspatron O. V. Klockhoff. N:r 6,053 a.

54. Hålmejsel af fläckig grå flinta, 16 cm. lång, 5 cm. bred nedtill. 
Oslipad. — Fyndort såsom föregående. — N:r 6,053 b.

55. Hålmejsel af grågul flinta, 17 cm. lång, 6 cm. bred i eggen. 
Oslipad. — Funnen såsom föregående. — N:r 6,053 c.

56. Yxa af sten med skafthål, 16 cm. lång, 5 cm. bred öfver skaft
hålet, 4 cm. hög i eggen. Af oval form, tinslipad och försedd 
med egg i båda ändar. Liknar närmast fig. 39 i Svenska 
färnsåker, men med mindre utsvängda eggar. — Hittades vid 
jordbruksarbete i den s. k. Frugärdan emellan Gummarks- 
träsket och Degermyran, nära Hannlunda. — Gåfva 1875 af 
riksdagsmannen C. E. Hjelm. N:r 6,576.

57. Spjutspets af rödbrun skiffer med grågröna tvärband, öfre 
hälften af bladet saknas, nu 19," cm. lång, 3 cm. bred vid 
brottet. Liknar närmast fig. 57 i Månadsbl. för 1874; men har 
två hak, ett i hvardera eggen, hvilka skilja handtag och egg. 
Hittad å samma ställe som närmast föregående, men några år 
senare. — Gåfva 1875 af riksdagsmannen C. E. Hjelm. N:r 6,577.

Rörande fyndstället, har gifvaren i nämnda månadsblad, 
sid. 151, meddelat följande: »Jorden, der de båda stensakerna 
hittades, var god lermylla, som i en forntid varit odlad, hvilket 
tydligt syntes derutaf, att lerjorden var rubbad i den ursprung
liga aflagringen, hade mörkare färg och mindre fasthet än den, 
som icke varit rörd, och från hvilken den skildes genom skarp 
begränsning. Under tiden närmast vår egen hade stället varit 
beväxt med skog, tills det af mig odlades.»


